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Introducere 

 

Cerinţe vitale de hrană şi de adăpost ale vietăţilor pământului, iar în cazul omului şi de 

îmbrăcăminte sunt satisfăcute, în cea mai mare parte, de  natură. Din cauza creşterii numerice accelerate 

şi a emancipării populaţiei umane şi implicit a cerinţelor acesteia, mai ales de hrană, natura este tot mai 

neputincioasă. În aceste condiţii, omul a fost nevoit să-şi producă singur cea mai mare parte din alimente, 

precum şi materialele necesare pentru construcţii şi îmbrăcăminte printr-o serie de activităţi care au 

stimulat productivitatea principalelor componente naturale ale agriculturii: solul, clima, plantele şi 

animalele.  

Ca urmare a a goanei după profit, agricultura s-a îndepărtat tot mai mult de natură, concomitent 

cu dezvoltarea creaţiilor umane  - mecanizarea, chimizarea, irigarea şi, mai nou, ingineria genetică. 

În acest context, suferinţele naturii sunt tot mai multe şi mai accentuate şi se vor răsfrânge, mai 

devreme sau mai târziu, asupra omului prin intensificarea fenomenelor distructive – inundaţii, alunecări 

de teren, avalanşe, scădere a fertilităţii naturale a solurilor, poluare, deşertificare etc, precum şi prin 

explozia bolilor ce afectează sistemul imunitar vegetal, animal şi uman. 

Aceste fenomene au condus, pe de o parte, la creşterea eforturilor de protecţie a mediului 

înconjurător, iar pe de altă parte, la apariţia şi dezvoltarea conceptului şi activităţilor practice de 

agricultură ecologică. 

Lucrarea “Manual de Agricultură ecologică“ se adresează fermierilor, gospodarilor agricoli şi 

altor categorii de întreprinzători rurali, precum şi consumatorilor iubitori de natură şi de produse agricole 

şi alimentare ecologice, de foarte bună calitate, curate şi sănătoase. 

Acest manual îşi propune să familiarizeze cititorii cu noţiunile specifice agriculturii ecologice, să 

stimuleze creativitatea individuală şi, mai ales, colectivă, în ceea ce priveşte cultivarea terenurilor şi  

creşterea animalelor în sistem ecologic şi prelucrarea produselor agricole şi alimentare ecologice vegetale 

şi animale şi să le ofere cunoştinţele necesare proiectării gospodăriilor, fermelor şi societăţilor agricole  şi 

agro-industriale ecologice, cu respectarea standardelor de calitate şi de mediu şi aplicarea noţiunilor, 

tehnicilor şi procedeelor moderne şi eficiente de agricultură ecologică. 

Pentru realizarea acestor obiective, manualul a fost  împărţit în 8 capitole, iar fiecare capitol în 

mai multe unităţi didactice (subcapitole), iar unităţile didactice în componente structurale necesare  

elucidării complete a  aspectelor teoretice şi aplicative specifice agriculturii ecologice: 

Capitolul 1 „Bazele agriculturii ecologice” conţine aproape toate informaţiile necesare 

cunoaşterii particularităţilor teoretice şi aplicative ale agriculturii ecologice grupate în 3 unităţi 

didactice: Noţiuni introductive – terminologie, istoric şi importanţă; Particularităţi teoretice – 

definiţii, scop, obiective, dimensiuni, principii, tipuri de agricultură ecologică şi locul acestora 

pe graficul funcţiei agriculturii,  răspândire în ţară, Europa şi pe plan mondial; Particularităţi  
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practice – cadrul instituţional internaţional şi naţional, amplasare, dimensiuni şi durata 

sistemelor agroecologice, conversie, certificare, cultivarea terenurilor şi creşterea animalelor în 

sistem ecologic, depozitare, ambalare, etichetare şi transport produse agricole şi alimentare 

ecologice  şi forţa de muncă. 

Capitolul 2 „Managementul unităţilor agro-ecologice” are două unităţi didactice: 

Reglementări în vigoare – cadrul politic naţional şi internaţional, sigle (logo-uri) naţionale şi 

internaţionale, trasabilitate, planificarea conversiei, certificare, standarde IFOAM, NOP şi JAS, 

norme excepţionale, forme de sprijin; Planificarea, monitorizarea şi controlul producţiei – paşi 

urmaţi de agricultorii ecologişti, istoria cultivării terenurilor şi a creşterii animalelor, evaluarea 

cerinţelor plantelor, incidenţa dăunătorilor şi cerinţe nutriţionale. 

Capitolul 3  „Comercializarea produselor agricole şi alimentare ecologice” este împărţit în 

trei unităţi didactice: Piaţa produselor agro-alimentare ecologice – târguri şi expoziţii, 

promovare consum de produse agro-alimentare ecologice; Planificarea şi gestionarea 

achiziţiilor şi vânzărilor – selectare furnizori şi alegere canale de distribuţie; Comercializarea 

produselor agro-alimentare ecologice – selectare  clienţi şi vânzarea produselor agricole şi 

alimentare ecologice.   

Capitolul 4 „Agro-ecosistemele României” conţine informaţii grupate în 3 unităţi didactice: 

Noţiuni introductive şi de analiză şi proiectare – cu unele informaţii despre agro-ecosistem care 

văd pentru prima dată lumina tiparului – definiţii, particularităţi, proprietăţi, denumire şi 

delimitare, potenţial agroecologic, analiză şi proiectare; Noţiuni şi particularităţi climatice şi 

pedologice – referitoare la climă – factori, fenomene şi particularităţi, respectiv solurile 

României – alcătuire, importanţă, proprietăţi, clasificare şi descriere; Managementul resurselor 

de climă, sol, floră şi faună – prevederea vremii, refacerea şi menţinerea resurselor de sol şi 

biodiversitate. 

Capitolul 5 „Tehnologii de cultivare a terenurilor în sistem ecologic” are patru unităţi 

didactice: Principii, recomandări şi norme (standarde) generale şi Principii, recomandări şi 

norme (standarde) în perioada de conversie – referitoare la principii, recomandări şi standarde 

generale privind tehnologiile ecologice de cultivare a terenurilor, respectiv tehnologiile de 

cultivare a terenurilor în perioada de conversie; Principii, recomandări şi norme (standarde) 

tehnologice – privind alegerea speciilor şi varietăţilor, asolamentul şi rotaţia, lucrările solului, 

sămânţa şi semănatul, fertilizarea, irigarea, protecţia plantelor şi recoltarea şi depozitarea; şi 

Tehnologii de cultivare a cerealelor, leguminoaselor pentru boabe şi/sau a plantelor tehnice, 

furajere, aromatice şi medicinale, a legumelor, pomilor şi arbuştilor fructiferi şi a viţei de vie  
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în sistem ecologic – în perioada de conversie şi în perioada de producţie certificată ecologic, 

unde, fără a face uz de detalii, se prezintă informaţii tehnologice privind alegerea speciilor şi  

varietăţilor, asolamentul şi rotaţia, lucrările solului, sămânţa şi semănatul, fertilizarea, irigarea, 

protecţia plantelor şi recoltarea şi depozitarea . 

Capitolul 6 „Tehnologii de creştere a animalelor în sistem ecologic” conţine două unităţi 

didactice: Principii, recomandări şi norme (standarde) generale – rasă, provenienţă, adăpost, 

hrană, reproducţie, sănătate şi igienă, mutilare, transport, muls, sacrificare şi recoltare, 

depozitare produse şi management gunoi de grajd; Principii, recomandări şi norme (standarde) 

specifice – creşterea vacilor de lapte, creşterea bovinelor la îngrăşat, creşterea porcilor, 

creşterea ovinelor şi caprinelor pentru lapte, creşterea păsărilor şi creşterea albinelor.  

Capitolul 7 „Tehnologii de prelucrarea a produselor ecologice de origine vegetală” este 

structurat pe două unităţi didactice: Principii, recomandări şi norme generale privind alimente  

ecologice de origine vegetală - managementul calităţii, metode de prelucrare, ingrediente, 

combatere boli şi dăunători, ambalare, etichetare, depozitare, transport şi curăţenie, dezinfecţie 

şi igienizare; Principii, recomandări şi norme specifice privind produsele alimentare 

vegetale ecologice – seminţe întregi, seminţe semiprelucrate, fulgi, făinuri, uleiuri 

(grăsimi) vegetale şi conserve de legume şi fructe.  

Capitolul 8 „Tehnologii de prelucrarea a produselor ecologice de origine animală” are  

aceeaşi structură ca şi capitolul 7 dar conţinut diferit : Principii, recomandări şi norme generale 

privind alimentele ecologice de origine animală - managementul calităţii, metode de prelucrare, 

ingrediente, combatere boli şi dăunători, ambalare, etichetare, depozitare, transport şi curăţenie, 

dezinfecţie şi igienizare; Principii, recomandări şi norme specifice de prelucrare a produselor 

de origine animală – lapte, carne, ouă, piei, lână, miere. 

Lucrarea este parte componentă a proiectului „Pregătire profesională pentru tinerii fermieri din 

Regiunile de Dezvoltare Sud, Sud-Vest şi Bucureşti Ilfov‖, finanţat de Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale prin Direcţia Generală de Dezvoltare Rurală – Autoritatea de Management 

pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală şi Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi 

Pescuit, în calitate de beneficiar final. 

La încheierea lucrării gândurile autorilor se îndreaptă către tinerii fermieri, beneficiari a oricărui 

proiect de pregătire profesională în domeniul agricol cu speranţa că informaţiile din acest manual 

vor fi, cel puţin, pe măsura aşteptărilor şi le va spori încrederea în agricultura ecologică şi „pofta‖  
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de a-şi proiecta şi conduce ferma şi orice altă afacere conform principiilor şi standardelor 

agriculturii ecologice. 

Autorii 
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Capitolul 1: Bazele agriculturii ecologice 

 

Progresul umanităţii se bazează, în general, pe noile descoperiri tehnico-ştiinţifice. Uneori însă, 

dezvoltarea societăţii umane impune reactivarea unor sisteme tehnologice mai vechi, precum sistemele de 

agricultură ecologică, dar singurele eficiente în soluţionarea unor probleme grave de mediu şi de sănătate 

(Toncea, 2002). 

 

Secţiunea (unitatea didactică) 1.1: Noţiuni introductive 

1.1.1.Terminologie 

În conformitate cu Regulamentul (CE) 834/2007 al Consiliului şi cu Regulamentul 889/2008 al 

Comisiei, ţările comunitare folosesc, cu acelaşi înţeles, următorii termeni (tabelul 1.1.): agricultură 

organică (Anglia, Cipru, Irlanda, şi Malta), agricultură biologică (Austria, Belgia, Bulgaria, Franţa, 

Grecia, Italia, Luxemburg, Olanda şi Portugalia) şi agricultură ecologică (Danemarca, Lituania, Polonia, 

România, Spania, Slovenia, Suedia şi Ungaria). De asemenea, alte ţări folosesc câte doi termeni: atât 

agricultură biologică, cât şi agricultură ecologică (Republica Cehă, Estonia, Germania, Letonia, 

Slovacia şi Spania). 

 În fiecare din aceste ţări există organizaţii şi experţi care se "abat de la regulă", de exemplu, 

Olanda unde, în ultimul timp, termenii de agricultură organică şi agricultură ecologică sunt mai des 

folosiţi decât cel de agricultură biologică. De asemenea, fiecare din aceşti termeni sunt criticaţi, 

susţinându-se, mai mult sau mai puţin justificat, că întreaga agricultură este biologică sau organică şi că 

nu ar exista agricultură neecologică. 

Din dorinţa de a fi a tot cuprinzătoare, unele publicaţii folosesc termeni de îndoielnică acurateţe 

ştiinţifică precum: agricultură organico-dinamică sau organico-biologică. 
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Tabelul 1.1. 

Utilizarea termenilor referitori la producţia ecologică în ţările comunitare conform articolului 

23, alineatul (1) al REGULAMENTULUI (CE) NR. 834/2007 AL CONSILIULUI 

 

Ţara Termeni folosiţi Ţara Termeni folosiţi 

Austria (AT) biologishe Lituania (LT) ekologiškas 

Belgia (BE) biologische Luxemburg(LU) biologesch 

Bulgaria (BG) биологичен Malta (MT) organiku 

Republica Cehă (CZ) ekologické, biologické Marea Britanie (GB) organic 

Cipru (CY) organic Olanda (NL) biologisch 

Danemarca (DK) økologisk Polonia (PL) ekologiczne 

Estonia (EE) mahe, ökoloogiline Portugalia (PT) biológico 

Finlanda (FI) luonnonmukainen România (RO) ecologic 

Franţa (FR) biologique Slovacia (SK):  ekologické,        

biologické; 

Germania (DE) ökologisch, biologisch Slovenia (SL) ekološki 

Grecia (EL) βιολογικό; Spania (ES) ecológico, 

biológico 

Irlanda (IE) organic Suedia (SV) ekologisk 

Italia (IT) biologico Ungaria (HU) ökológiai 

Letonia (LV) bioloģisks, ekoloģisks   

 

1.1.2. Istoric 

Agricultura ecologică are rădăcini istorice adânci, îndeosebi ca îndeletnicire practică, toate marile 

civilizaţii umane – mesopotamiană, arabă, greacă, romană, chineză etc., clădindu-se pe o agricultură 

prosperă, însă nepoluantă şi fără îngrăşăminte chimice şi pesticide de sinteză (Stoian, 2005), dominată,  

în gândire şi muncă, doar de înţelepciune şi îndemânare. 

Bazele teoretice ale agriculturii ecologice au fost puse între anii 1920 – 1960, imediat după 

începerea procesului de industrializare a agriculturii (Papacostea, 1981 şi Stoian, 2005) şi declanşarea 

„revoluţiei verzi‖, de către Rudolf STEINER în Germania, fondatorul conceptului de „agricultură 

biodinamică”, Sir Albert HOWARD în Anglia, pe ale cărui idei s-a fondat şcoala de „agricultură 

organică” , H. MŰLER în Elveţia, autor al conceptului de agricultură „organo-biologică” şi C. 

LEMAIRE şi J. BOUCHER în Franţa, fondatorii şcolii de „agricultură biologică”.  

Lista celor care au contribuit la dezvoltarea agriculturii ecologice conţine şi alte nume 

reprezentative, precum: 

- Johann Wolfgang GOETHE, unul dintre profesorii lui Rudolf STEINER pe ale cărui 

descoperiri privind metamorfoza la plante şi animale şi teoria culorii s-a clădit 

disciplina de fenomenologie care se află la baza tuturor sistemelor agroecologice; 

- Ernst HAECKEL, autor al definiţiei ecologiei şi al conceptului de Biogenetică conform 

căruia ontogenia repetă filogenia; 

- Ehrenfried PFEIFFER, discipol al lui Rudolf STEINER şi, desigur, coautor al 

sistemului de agricultură biodinamică; 
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- Eve BALFOUR, coautoare a sistemului de agricultură organică „Howard – Balfour‖, 

care se bazează pe asolament cu pajişte permanentă, compostare (indor) resturi 

vegetale şi gunoaie zootehnice şi pe subsolaj permanent; 

- Hans Peter RUSCH, coautor al sistemului organo-biologic „Muller – Rusch‖, care 

recomandă compostarea materialelor organice (paie, gunoi) la suprafaţa solului, 

cultivarea îngrăşămintelor verzi între două culturi, fertilizarea cu roci silicioase şi cu 

preparate microbiologice de tip humus fermentat; 

- E. KOLISKO şi L. KOLISKO, autori ai lucrării „Agriculture of Tomorrow‖, plină de 

învăţăminte teoretice şi aplicative privind agricultura biodinamică; 

- Cloude AUBERT, autor al numeroase lucrării ştiinţifice printre care şi „L' Agriculture 

Biologique‖, o încercare reuşită de evidenţiere a particularităţilor agriculturii biologice; 

- Bill MOLLISON, fondatorul conceptului „Permaculture‖ care promovează sistemele 

de agricultură bazate pe resurse (naturale, economice şi sociale) proprii; 

- Federaţia Internaţională a Mişcărilor de Agricultură Organică (IFOAM), o asociaţie de 

organizaţii (asociaţii, fundaţii şi societăţi agricole şi agroindustriale) şi specialişti, 

înfiinţată în anul 1972 la Versailles cu scopul de a promova şi dezvolta sistemele de 

agricultură organică, biologică sau ecologică în toate ţările lumii. 

- Parlamentul European, prin elaborarea Reglementării CEE nr. 2092/91, prin care s-a 

legalizat şi reglementat practicarea, în conformitate cu aceleaşi principii şi norme 

(standarde), a sistemelor de agricultură organică, biologică şi ecologică în ţările 

Uniunii Europene. 

În această listă de membri fondatori ai conceptului de agricultură ecologică am inclus şi pe Petre 

PAPACOSTEA, autor al primei lucrări ştiinţifice româneşti „Agricultura biologică‖, precum şi pe D. 

TEACI, I. PUIA şi V. SORAN, autori ai conceptului de „Agroecosistem‖, în semn de respect pentru 

curajul de a susţine, cu argumente ştiinţifice şi promova aceste concepte şi originalitatea ideilor lor pe 

care s-au fundamentat sistemele actuale de agricultură ecologică din România.  

De asemenea, trebuie menţionat că în România, agricultura ecologică a fost recunoscută oficial 

prin Ordonanţa de Urgenţă privind produsele agroalimentare ecologice nr. 34/17 Aprilie 2000, urmată 

de alte acte normative specifice precum: H.G. nr. 913 din 13 Septembrie 2001 privind “Norme 

metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 34/2000”; Ordinul M.A.P.D.R. nr. 417 din 13 

Septembrie 2002 referitor la “Reguli specifice privind etichetarea produselor agroalimentare 

ecologice”; Ordinul M.A.P.D.R. nr. 527 din 13 August 2003 pentru aprobarea Regulilor privind sistemul 

de Inspecţie şi Certificare şi condiţiile de acreditare a organismelor de inspecţie şi certificare în 

agricultura ecologiă; Ordinul M.A.P.D.R. nr. 721 din 26 Septembrie 2003 pentru aprobarea Regulilor  
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privind Importul şi Exportul produselor agroalimentare ecologice; ORDIN nr. 190 din 28 iunie 

2006 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi 

pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 417/110/2002 

pentru aprobarea Regulilor specifice privind etichetarea produselor agroalimentare ecologice; 

1.1.3.De ce agricultură ecologică? 

a. Agricultura ecologică poate contribui, măcar în parte, la soluţionarea marilor probleme 

contemporane: 

 În agricultură, ştiinţa şi tehnologia actuală sunt neputincioase în faţa a două fenomene care 

îngrijorează tot mai mult: 

  

a.1. Supraproducţia şi efectele sale secundare; 

Siguranţa alimentară, obiectiv normal pentru orice aşezare umană, vizează producerea de hrană 

suficientă, variată şi ieftină, corespunzătoare cerinţelor fiziologice şi puterii de cumpărare a oricărei 

persoane. În ţările dezvoltate acest obiectiv a fost realizat şi, deseori, depăşit substanţial prin promovarea 

sistemelor intensive de cultivare a terenurilor şi de creştere a animalelor, precum şi a metodelor moderne 

de prelucrare şi comercializare a produselor agricole. Mecanizarea, chimizarea, irigarea, cultivarea de 

plante şi creşterea de animale tot mai productive şi modernizarea sistemelor de procesare şi 

comercializare au contribuit, în primul rând, la ameliorarea condiţiilor de viaţă ale oamenilor, atât ca 

volum şi diversitate de produse agroalimentare, cât şi ca accesibilate pentru cumpărători. Însă mirajul 

maximizării profitului este asociat, din păcate, şi cu  escaladarea necontrolabilă a recoltelor şi, desigur, cu 

creşterea stocurilor de produse agricole şi alimentare ale căror costuri de depozitare sau/şi de lichidare 

sunt, uneori, mai mari decât valoarea lor de piaţă, precum şi, mai grav, cu apariţia şi intensificarea unor 

fenomene ireversibile, provocate, direct sau indirect, de înseşi activităţile agricole industriale 

(convenţionale) ce-l susţin, precum: 

 

- schimbările climatice, în special încălzirea globală şi ploile acide; 

Încălzirea atmosferei terestre (cu 1.5 – 4.5 
0
C), anomaliile climatice (inversarea, comasarea 

sau/şi scurtarea unor anotimpuri, variaţiile mari de temperatură din cursul zilei, în special 

între zi şi noapte, declanşarea, aproape din senin, a furtunilor gen tornadă şi a „ruperilor de 

nori‖, secetele şi arşiţele atmosferice etc.), creşterea fluxului de radiaţii ultraviolete şi ploile 

acide (pH < 5) sunt cele mai semnificative fenomene de origine antropică la care contribuie, 

inclusiv, agricultura. 

 

- scăderea fertilităţii solurilor; 

Studiile efectuate de specialişti în ştiinţa solului, climatologie şi mediu înconjurător au 

evidenţiat că nu există palmă de teren cultivat care să nu sufere, mai mult sau mai puţin, din  

../../../My%20Documents/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/4SVRDIEC/00058228.htm
../../../My%20Documents/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/4SVRDIEC/00058231.htm
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cauza unuia sau mai multor fenomene precum: eroziunea hidrică şi eoliană, alunecările de 

teren, compactarea, formarea crustei, acidifierea, alcalinizarea, sărăturarea, scăderea 

conţinutului de humus, asigurarea slabă şi foarte slabă cu fosfor şi cu potasiu asimilabil, 

poluarea chimică etc. Din păcate, în ultimul timp, această situaţie s-a agravat din cauza 

cultivării "după ureche" a pământului, precum şi a extinderii sistemelor agricole de tip 

"japcă", prin care acestea sunt exploatate până la epuizare şi apoi părăsite. Generalizarea 

secetei şi creşterea frecvenţei ploilor acide contribuie şi mai mult la colapsul agriculturii şi, 

implicit, la dispariţia satelor şi comunelor. 

- reducerea biodiversităţii, inclusiv genetice; 

Defrişarea pădurilor (30% în ultimii 50 de ani), dispariţia zilnică a unei specii de plante sau 

de animale şi tendinţa de cultivare a terenurilor cu o singură specie sau, mai grav, cu un 

singur genotip (soi sau hibrid), care, desigur, este foarte performant, sunt exemplele cele mai 

concludente şi, pentru cei care le cunosc efectele secundare, cele mai îngrijorătoare. 

- poluarea cu nitraţi, fosfor, metale grele şi substanţe organice a apelor de 

suprafaţă şi de adâncime şi a solurilor;  

Cu excepţia ariilor protejate şi a fluviilor Amazon şi Congo, toate celelelte teritorii sunt 

poluate. Din păcate, cele mai poluate sunt zonele intravilane ca urmare a activităţilor 

industriale şi agricole, precum şi a neglijenţei oamenilor . 

- creşterea riscului contaminării produselor agricole şi alimentare cu substanţe 

toxice (nitriţi, toxine, hormoni, bacterii, etc.); 

Scăderea calităţii produselor agroalimentare este un fenomen contemporan, aproape 

generalizat, de care ne aducem aminte însă numai atunci când apar unele cazuri de 

toxiinfecţii alimentare grave. Cu foarte puţine excepţii, mâncăm ceea ce ne oferă 

producătorul agricol sau procesatorul, pentru majoritatea consumatorilor fiind esenţial doar 

să-şi astâmpere foamea, indiferent cum.   

- apariţia şi evoluţia galopantă a unor boli incurabile (cancerul, bolile de 

nutriţie, stresul etc.);  

 

„Sănătatea omului este reflexia sănătăţii pământului”, este un adevăr spus de Heraclit cu 

500 de ani î.Hr., care se confirmă şi astăzi prin corelaţia dintre starea de sănătate a oamenilor 

şi „sănătatea‖ solurilor şi a celorlalte componente ale mediului înconjurător. 

Criza de încredere în agricultura convenţională este alimentată, de asemenea, de noile cazuri 

grave de intoxicare cu dioxină, boala ―vacii nebune‖, febra aftoasă, pesta porcină, gripa 

aviară, organismele modificate genetic (OMG), e-coli. 
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Fenomenele naturale, economice şi sociale menţionate anterior se regăsesc, în rezumat, şi în 

imaginea de mai jos, preluată din lucrarea lui Willem Hoogendijk „The New Revolution‖, 

din care reiese că societatea actuală este interesată numai de profit şi că sub „biciul‖ banilor 

producţia, inclusiv agricolă, nu ţine cont de nimic şi distruge, direct şi indirect, aproape tot 

ce-i stă în cale, în primul rând flora, fauna şi terenurile agricole. 

 

 

            - depopularea satelor; 

- abandonarea terenurilor agricole; 

- recesiunea financiară şi simptomele sale: inflaţia şi şomajul; 

 

a.2. Producţia de subzistenţă şi urmările sale negative: foametea şi inechitatea socială;. 

Din acest punct de vedere, în prezent, populaţia din mediul rural este tot mai săracă şi înfometată 

(pe plan mondial, aproape 600 milioane de oameni suferă de foame, iar o bună parte dintre 

aceştia, în special copii şi bătrâni, mor din lipsă de hrană), deşi produsele agricole vegetale şi 

animale pe care le obţin în gospodărie sunt folosite, aproape în exclusivitate, pentru consumul 

propriu. Această situaţie poate fi explicată prin aceea că producţiile realizate în gospodăriile 

ţărăneşti sunt mici şi sunt folosite cu precădere pentru a-şi plăti datoriile la stat şi pentru a 

cumpăra pâine, ulei, sare etc., iar cele câteva ouă şi laptele sau/şi brânza, carnea de pasăre, sau de 

porc şi legumele şi fructele care le rămân sunt insuficiente faţă de necesarul uman minim de 

substanţe nutritive. 

 

Aceste imperative naturale, economice şi sociale pot fi ţinute sub control numai de 

agricultura ecologică, practică agricolă izvorâtă din experienţa seculară a umanităţii, care 

foloseşte metode şi mijloace de producţie perfecţionate, dar  prietenoase cu mediul înconjurător şi 

eficiente atât din punct de vedere ecologic, cât şi economic şi social. 
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Conceptul de agricultură ecologică este prezentat, destul de sugestiv în imaginea următoare, 

preluată din aceeaşi sursă (Willem Hoogendijk, 1991) ca şi cea precedentă, care însă ne sugerează 

un ritm mai încet, dar sigur, de creştere a producţiei şi alt mod de aşezare şi rol al componentelor 

structurale –  frâiele producţiei în mâna producătorilor, o societate umană, în egală masură, 

responsabilă şi vigilentă la menţinerea curată a mediului înconjurător şi la siguranţa alimentară şi 

calitatea alimentelor şi o susţinere financiară complexă şi completă . 

 

Cu alte cuvinte, sistemele de agricultura ecologică sunt singurele în stare să transforme 

supraproducţia în superproducţie şi, aşa cum Papacostea spunea în 1981,  să schimbe 

producţia de supravieţuire (subzistenţă) în  producţie de supervieţuire . 

b. Agricultura ecologică promovează: 

b1. „Cultura agrară multifuncţională cu efect durabil” materializată prin : 

- producţie constantă de bunuri alimentare şi agricole pe termen lung, prin corelarea 

ofertei cu cererea de produse agricole şi alimentare, includerea în circuitul pieţei a tuturor 

actorilor interesaţi de producţia de bunuri agricole şi alimentare ecologice şi cooperare în 

producţia, prelucrarea şi comercializarea produselor agricole şi alimentare; 

- producţie agricolă responsabilă faţă de natură, care asigură diminuarea impactului 

agriculturii asupra climei, refacerea şi îmbunătăţirea fertilităţii solului şi îmbunătăţirea şi 

conservarea diversităţii biologice; 

- producţie agricolă cu efecte economice şi sociale multiple: reducerea consumului de 

energie neregenerabilă si a cheltuielilor de transport, crearea de noi locuri de muncă, creşterea  

veniturilor fermierilor, intensificarea spiritului inovator şi de cooperare, descongestionarea 

administraţiei publice, reducerea cheltuielilor alocate sănătăţii etc. 
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b2. „Cultura alimentară pe bază de „hrană vie” şi dietă (alimentaţie) sănătoasă şi 

chiar  personalizată : 

Agricultura şi alimentaţia sunt, de când lumea, de nedespărţit, sistemele de agricultură 

fiind, adesea, impuse de alimentaţie. Agricultura ecologică, indiferent de tip, este singura sursă de 

„hrană vie‖ (Toncea, 2007 şi 2008). 

 „Hrana vie” este orice produs agricol sau natural, consumat instinctual de către om 

sau/şi animale şi plante, crud sau (semi)prelucrat prin metode biologice, mecanice şi fizice care-i 

menţin calităţile vitale. 

De asemenea, agricultura ecologică susţine şi stilul de viaţă raţional, în care important 

este „nu doar sa ne astâmpărăm foamea‖ sau „să trăim ca să ne hrănim‖. Aşa cum spuneau Karl 

Ludwig Schweisfurth, Franţ-Theo Gotwald şi Meinolf Dierkes (2002) în lucrarea „Towards 

sustainable agriculture and food production - a vision for the future viability of food production, 

processing and marketing”, alimentele noastre trebuie să provină în cea mai mare parte din 

producţii ecologice şi, după părerea mea, noi oamenii, precum toate celelalte vieţuitoare trebuie 

„să mâncăm ca să trăim”, iar hrana sa fie medicament de bază pentru refacerea şi menţinerea 

sănătăţii.  

Acest concept se poate materializa în practică prin 

- satisfacerea cerinţelor de siguranţă, transparenţă, încredere şi de gust ale 

Consumatorului; 

- scurtarea „drumului” produselor alimentare de la Producător (inclusiv Fermier) la 

Consumator,  ca principală măsură pentru a consuma alimente proaspete, de sezon şi din zona 

în care trăieşte şi munceşte Consumatorul; 

- diversificarea bunurilor şi serviciilor agro-ecologice; 

- creşterea flexibilităţii lanţului valoric al produselor alimentare; 

 

Secţiunea (unitatea didactică) 1.2: Particularităţi teoretice: 

1.2.1. Definiţii 

Majoritatea specialiştilor, bazându-se pe prevederile Regulamentului (CE) 834/2007 al 

Consiliului şi ale Regulamentului 889/2008 al Comisiei, susţin că agricultura ecologică are 

aceeaşi definiţie cu agricultura organică sau biologică. De asemenea, unii teoreticieni (Puia, 

Soran şi Rotar - 1998) cred că agroecologia şi ecologia agricolă au aceeaşi semnificaţie: ecologia 

agricolă sau agroecologia este o ramură sau disciplină a ecologiei generale care se ocupă de  

studiul multilateral, îndeosebi sub raport productiv, al influenţelor exercitate de factorii de mediu 

asupra plantelor şi asupra animalelor domestice (aşa-numita autoecologie agricolă), precum şi 

de cercetarea structurilor şi a dinamicii agroecosistemelor (sinecologia agricolă). Având în  
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vedere conţinutul noţiunilor structurale: agri - ogor, câmp, teren, cultură - totalitatea valorilor 

materiale şi spirituale create şi acumulate de omenire în decursul timpurilor, eco – casă, familie, 

căsnicie, gospodărie, mediu şi logic - ştiinţă, studiu, cercetare şi realităţile practice, credem că 

agricultura ecologică este ştiinţa sau arta administrării sau ţinerii sub control a 

vieţuitoarelor agricole şi a mediului lor de viaţă în folosul omenirii, prin metode şi mijloace 

moderne care nu dăunează mediului înconjurător. 

Astfel definită, agricultura ecologică cuprinde întreaga gamă de activităţi ştiinţifice 

(observaţii, măsurători şi experimente) şi aplicative (analiză, proiectare, administrare) din 

agricultură şi celelalte ramuri economice care prelucrează şi comercializează produse agricole şi 

agroindustriale şi pune un accent deosebit pe valorificarea şi conservarea sau refacerea resurselor 

naturale, tehnico-financiare şi umane specifice agroecosistemelor locale şi zonale. 

Ca ştiinţă, agricultura ecologică se ocupă cu studiul sistematic al structurilor materiale 

(organismele vii şi mediul lor de viaţă) şi funcţionale (intra- şi interrelaţiile structurilor materiale) 

ale sistemelor agricole în vederea stabilirii principiilor, normelor (standardelor) şi recomandărilor 

de proiectare şi management al agroecositemelor capabile a asigura, timp îndelungat, nevoile 

umane de hrană, îmbrăcăminte şi de locuit, fără a le diminua potenţialul ecologic, economic şi 

social. 

Ca ocupaţie, agricultura ecologică este arta şi ştiinţa însuşirii şi asamblării cunoştinţelor 

teoretice despre natură şi agricultură în sisteme tehnologice multifuncţionale de cultivare a 

terenurilor, creştere a animalelor şi de prelucrare şi comercializare a produselor agricole şi 

alimentare, bazate, preponderent, pe resursele energetice (naturale şi umane), materiale, 

economice şi informaţionale ale sistemelor agricole şi în conformitate cu legile şi însuşirile 

sistemelor naturale. 

De asemenea, agricultura ecologică implică cunoaşterea amănunţită a ogorului, 

vieţuitoarelor şi a celorlalte realităţi economice şi sociale, precum şi pe intuiţie, cumpătare şi 

îndemânare în alegerea şi aplicarea măsurilor în practică.   

 

1.2.2. Scop 

Agricultura ecologică urmăreşte armonizarea interacţiunilor dinamice dintre sol, plante, 

animale şi om sau, cu alte cuvinte, dintre oferta ecologică, economică şi socială a agro-

ecosistemelor şi nevoile umane de hrană, îmbrăcăminte şi de locuit. Fiind un tip de agricultură 

durabilă (Toncea, 1999), scopul agriculturii ecologice poate fi exprimat printr-o funcţie de tip  

mini - max: maximizarea producţiilor şi minimizarea efectelor secundare negative ale activităţilor 

agricole (Toncea, 1997 şi 1999). 
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Din figura nr.1.1 reiese că, din cauza restricţiei privind minimizarea efectelor secundare (ES) 

negative, în sistemele agroecologice recoltele (Q) sunt, deocamdată, mai mici decât în cele 

convenţionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.1 Graficul funcţiei scop a sistemelor agro-ecologice. 

 

1.2.3 Obiective 

Obiectivele agriculturii ecologice corespund, în principal, dezvoltării durabile a 

sistemelor agro-ecologice: 

 

 Obiective privind mediul înconjurător 

- echilibrarea bilanţurilor energetice; 

Agricultura este o mare consumatoare de lumină, apă, căldură şi elemente nutritive. 

Echilibrarea raportului dintre consumul de energie şi producţia agricolă este cheia care poate 

propulsa agricultura ecologică în topul preferinţelor producătorilor agricoli şi ale organelor şi 

organizaţiilor guvernamentale şi neguvernamentale cu atribuţii în dezvoltarea rurală şi protecţia 

mediului înconjurător. 

- creşterea şi menţinerea îndelungată a fertilităţii solurilor; 

Agricultura ecologică are cele mai sănătoase metode şi mijloace de rezolvare a acestui 

obiectiv. Dintre acestea remarcăm promovarea sistemelor agricole mixte de tip „vegetal – 

animal‖ şi a celor integrate de tip „producţie - prelucrare – comercializare produse agricole 

vegetale şi animale‖ (prin care se asigură reciclarea a aproximativ 70 % dintre elementele 

nutritive extrase de plante din sol odată cu recolta), precum şi a sistemelor speciale de refacere şi  

 

conservare a fertilităţii solurilor – compost, îngrăşăminte verzi şi rotaţii lungi cu plante perene şi 

anuale cu sistem radicular bogat sau/şi profund. 
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După cum reiese din studiile efectuate de Loes (2000), fertilitatea fosfatică este singurul 

parametru care nu poate fi controlat prin metode ecologice tradiţionale. Fertilizarea cu roci 

fosfatice, recomandată fără rezerve în agricultura ecologică, asigură menţinerea şi sporirea 

rezervei de fosfor a solului, dar nu influenţează semnificativ producţia (Lindenthal, Spiegel şi 

Frever, 2000). 

- protecţia resurselor de apă şi a întregii vieţi acvatice; 

Agravarea penuriei de apă dulce este un fenomen generalizat în întreaga lume. Nevoile 

de apă ale omenirii continuă să crească vertiginos, în primul rând pentru a potoli setea unei 

populaţii tot mai numeroase - 6 miliarde în prezent, 8 miliarde în 2025 şi 9 miliarde în 2050 

(România liberă, 2000). Această sursă bibliografică menţionează, de asemenea, că ―planeta 

albastră este în criză de apă‖ deoarece, potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, în prezent, 

două miliarde de oameni nu au acces la nici o sursă de apă, un miliard consumă apă infestată cu 

substanţe şi germeni (paraziţi, microbi, viruşi) vătămători şi, din această cauză, mor 3 - 4 

milioane oameni în fiecare an. 

Pe de altă parte, agricultura - cel mai mare consumator de apă dulce (70 % din resursele 

globale) - are nevoie de tot mai multă apă pentru a produce suficientă hrană. Protecţia vieţii 

acvatice este, de asemenea, un subobiectiv tot mai important cu cât apa fluviilor, râurilor, 

lacurilor şi a pânzelor freatice este din ce în ce mai poluată. 

Resursele de apă ale României (37 miliarde m
3
/an din reţeaua hidrografică internă,170 

miliarde m
3
/an din Dunăre şi 8,3 miliarde m

3
/an din apele subterane), sunt realtiv mari faţă de 

nevoile casnice (1,0 – 2,2 miliarde m
3
/an), agricole (1,86 – 9,03 miliarde m

3
/an) şi industriale 

(5,00 – 10,65 miliarde m
3
/an). Rezervele de apă utilizabile (26 miliarde m

3
/an) sunt însă 

insuficiente (Gâştescu şi colab., 1983; MAPPM, 1995), mai ales din cauza risipei de apă estimată 

la 3,14 – 8,75 miliarde m
3
/an..   

- stimularea activităţii microorganismelor, florei şi faunei utile; 

Spre surprinderea multor practicieni, solurile noastre sunt din ce în ce mai lipsite de viaţă 

şi mai infestate cu buruieni, boli, insecte şi alţi dăunători. Această situaţie este determinată de 

practicile agricole actuale care excelează prin monocultură şi rotaţii scurte de 2 - 3 ani, lucrări ale 

solului şi de îngrijire a plantelor mult întârziate şi de proastă calitate, arderea miriştilor şi a 

porumbiştilor etc. 

- conservarea biodiversităţii; 

În preambulul Convenţiei asupra Diversităţii Biologice, intrată în vigoare la data de 29 

decembrie 1993, se menţionează că resursele biologice ale pământului sunt primordiale pentru 

dezvoltarea economică şi socială a întregii umanităţi. Din această cauză se recunoaşte tot mai  
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frecvent că diversitatea biologică este un atu universal, de o valoare inestimabilă pentru 

generaţiile actuale şi viitoare. 

In  acelaşi timp, primejdiile care ameninţă speciile şi ecosisteme actuale nu au fost nici-

odată atât de grave. În fapt, dispariţia speciilor, ca urmare a activităţilor umane, se desfăşoară 

într-un ritm alarmant. 

Această ultimă remarcă este susţinută şi de Toncea şi Campbell (1995) conform cărora la 

începutul secolului XX dispărea câte o specie în fiecare an, iar astăzi, la începutul noului mileniu, 

câte una în fiecare zi. În agricultură, o problemă critică este reducerea diversităţii genetice, ca 

urmare, pe de o parte, a scăderii numărului de specii cultivate ( de exemplu, în România se 

cultivă practic 3 plante de câmp: grâu, floarea-soarelui şi rapiţă) iar, pe de altă parte, a tendinţei 

generale de a cultiva una, maxim două varietăţi (soiuri, hibrizi sau populaţii locale).  

- refacerea şi protejarea peisajului natural; 

Diversitatea reliefului şi varietatea florei şi faunei sunt indisolubil legate de sistemele de 

agricultură practicate, cele mai agresive fiind cele intensive, care provoacă deteriorarea, adesea 

ireversibilă, a peisajului natural şi distrugerea multor frumuseţi ale naturii. Pentru stăpânirea 

acestor fenomene trebuie practicate sisteme agricole prietenoase mediului, care promovează 

folosirea durabilă a resurselor şi conservarea ariilor de interes pentru protecţia mediului. 

 

 Obiective privind plantele cultivate 

- integrarea naturală, inclusiv cosmică, a speciilor şi varietăţilor cultivate; 

Orice plantă cultivată îşi are originea în natură, în anumite ecosisteme numite centre de origine. 

Cele mai multe specii cultivate sunt însă răspândite în afara acestora, inclusiv în zone agricole de 

pe alte continente, în condiţii naturale foarte diferite. Această globalizare agroculturală implică 

eforturi ştiinţifice (studii şi cercetări de genetică, ameliorare şi agrofitotehnie) şi practice (consum 

suplimentar de materiale şi forţă de muncă) deosebite pentru adaptarea speciilor la condiţiile 

locale. Cheltuielile de menţinere a potenţialului productiv şi calitativ al plantelor cultivate se 

reduc pe măsura integrării lor în natură, după parcurgerea aşa-numitului proces de renaturare.  

- optimizarea structurilor agricole vegetale;  

Există numeroase motive pentru ca între plantele cultivate pe de o parte  şi între acestea şi 

cele necultivate să existe un raport optim ca număr şi suprafaţă ocupată. Dintre acestea remarcăm, 

pe lângă cele privind producţia utilă, nevoia de microrezervaţii naturale şi de refacere a fertilităţii 

solurilor şi a peisajelor naturale. 

- dimensionarea corespunzătoare a spaţiului de nutriţie; 
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În fermele ecologice densitatea plantelor la recoltare este mai mică decât în cele 

convenţionale. În acest fel plantele beneficiază de spaţii de nutriţie mai mari pentru a fi mai 

viguroase şi mai sănătoase. 

- refacerea echilibrelor naturale privind circuitul apei şi al elementelor nutritive şi infestarea cu 

buruieni, boli, insecte şi alţi dăunători; 

De regulă, sistemele agricole sunt în continuă mişcare şi schimbare, evoluţia lor urmând 

un traseu ale cărui coordonate finale sunt diferite de cele iniţiale (Toncea şi Alecu,1999). În 

sistemele agricole convenţionale, această particularitate se acutizează în timp, ajungându-se la 

dezechilibre puternice precum: secetele atmosferice, epuizarea rezervei solurilor în materie 

organică şi substanţe nutritive, infestarea puternică a terenurilor cultivate cu buruieni, boli, 

insecte şi alte animale dăunătoare. Aceste dezechilibre trebuie refăcute înainte de a fi prea târziu 

folosind atât măsurile tehnologice clasice – fertilizarea, irigarea, combaterea integrată a 

dăunătorilor, cât şi cele ecologice de refacere a peisajului – rotaţiile cu plante perene şi 

leguminoase anuale, culturile asociate şi intercalate, perdelele agroforestiere, gardurile vii, fâşiile 

înierbate şi filtrante etc, şi de ameliorare a solurilor – îngrăşămintele verzi, mulcirea, lucrările 

simplificate, lucrările conservative etc. şi de protecţia plantelor – preparatele şi extractele de 

plante, prădătorii entomofagi etc.   

  

 Obiective privind animalele domestice 

- optimizarea raportului plantă/animal; 

Sistemele agricole cele mai eficiente sunt asemănătoare ecosistemelor care, de obicei, 

conţin atât plante, cât şi animale, iar diversitatea şi numărul animalelor sunt strict condiţionate de 

potenţialul fotosintetizant al mediului lor de viaţă. Orice modificare, în plus sau în minus, a 

raportului plantă/animal este dăunătoare ca urmare fie a supraproducţiei vegetale, fie a 

subnutriţiei animalelor. 

- îmbunătăţirea şi conservarea fondului genetic; 

Faptul că fondul genetic este sărac, nu mai constituie, de multă vreme, o noutate. S-a 

ajuns la situaţia paradoxală ca însămânţarea artificială a tuturor vacilor dintr-o regiune agricolă şi 

chiar dintr-o ţară să se facă cu spermă recoltată de la un singur taur, ce-i drept, foarte valoros din 

mai toate punctele de vedere.  

Aşadar, refacerea şi păstrarea fondului genetic al speciilor de animale domestice este, de 

asemenea, o cale înţeleaptă pentru prevenirea şi diminuarea efectelor unor eventuale epidemii, 

precum şi o resursă de progres ştiinţific şi tehnologic. 

- respectarea nevoilor intrinseci ale animalelor privind hrana, adăpostul, mişcarea, 

împerecherea, "exploatarea" etc.; 
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Adevăraţii crescători de animale caută să asigure, pe orice cale, cele mai bune condiţii de 

viaţă pentru fiecare specie şi categorie de animale. Cei mai pasionaţi, organizează şi conduc 

procesele de producţie în funcţie de „personalitatea‖ fiecărui animal. Mai mult decât atât, există 

persoane cu afinitate puternică pentru animale, despre care se spune că „îngraşă vita cu privirea‖.  

 

 Obiective socio-economice 

- producerea de alimente şi alte bunuri agricole în cantitate suficientă, sănătoase, de calitate 

superioară şi cu valoare adăugată mare; 

Agricultura şi alimentaţia sunt, de când lumea, de nedespărţit, într-o relaţie de tip „cauză-

efect‖, structura sistemelor agricole fiind, în mod normal, impusă de consumatori. În acest 

context se impune promovarea principiului drumurilor scurte, ca bază pentru renaşterea calităţii 

în toate sferele vieţii: 

= mediul înconjurător – pentru conservarea şi protejarea bazei noastre de viaţă şi 

a tuturor speciilor de plante şi animale (sol, apă, aer) prin folosirea de metode şi mijloace 

de producţie locale şi prietenoase cu mediul; 

= economie – pentru obţinerea de produse agricole şi alimente naturale, 

sănătoase şi de calitate superioară cu costuri de producţie şi de transport reduse; 

= societate – pentru supravieţuirea satelor şi comunelor prin diversificarea 

activităţilor locale şi revitalizarea activităţilor tradiţionale. 

- dezvoltarea sistemelor agricole şi agroindustriale multifuncţionale; 

Secole de-a rândul agricultura a îndeplinit multiple funcţii în economie, mediu şi 

societate, motiv pentru care se susţine promovarea sistemelor organizatorice şi tehnologice care 

au efecte pozitive nu numai asupra nivelului şi calităţii recoltelor, dar şi asupra mediului 

înconjurător şi a societăţii. 

- minimizarea impactului negativ al agriculturii asupra mediului înconjurător; 

În orice agroecosistem peisajul este schimbat faţă de cel natural. Diversitatea rurală, 

flora, fauna şi uneori microrelieful terenurilor cultivate sunt indisolubil legate de sistemele de 

agricultură practicate. În majoritatea cazurilor, echilibrul ecologic s-a deteriorat, iar 

biodiversitatea s-a diminuat proporţional cu gradul de intensificare al tehnologiilor agricole. 

Aceste fenomene pot fi stăpânite prin promovarea sistemelor agricole ecologice, al căror 

obiectiv principal este refacerea şi folosirea durabilă a resurselor naturale, economice şi sociale 

ale agroecosistemelor. 

- diversificarea producţiei agricole; 

Structura producţiei agricole depinde, în general, de cerinţele consumatorilor, cele mai 

căutate fiind produsele agricole şi alimentare ieftine, sănătoase şi cu calităţi nutritive şi comerciale  
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bune. Întrucât preferinţele consumatorilor sunt foarte variate, producţia agricolă trebuie diversificată 

corespunzător.  

- reducerea consumului de resurse neregenerabile; 

Criza de încredere în agricultura convenţională este alimentată şi de creşterea 

consumului, direct şi indirect, de materiale energetice neregenerabile – cărbuni, petrol, gaze 

naturale etc. Problema este rezolvabilă atât la nivelul de extracţie şi de prelucrare a resurselor 

fosile (prin reducerea pierderilor de substanţe utile, creşterea randamentelor industriale etc.), cât 

şi în procesul de producţie agricolă (prin reducerea numărului de lucrări mecanice şi a 

consumului specific de carburanţi, lubrifianţi, îngrăşăminte chimice, pesticide, apă etc.), precum 

şi prin folosirea cu precădere a resurselor energetice regenerabile: lumina şi căldura solară, 

precipitaţiile, vântul, puterea energetică a lunii şi a celorlalte corpuri cereşti, îngrăşămintele 

naturale, preparatele biologice, biogazul, produsele energetice vegetale, precum biocarburanţii 

solizi şi lichizi (bio-diesel) etc.   

- îmbunătăţirea eficienţei muncii şi calităţii vieţii producătorilor agricoli; 

Pe fondul declinului vieţii rurale, exodul populaţiei (în special al tinerilor) de la sat la 

oraş nu mai surprinde pe nimeni. Producţia agricolă de subzistenţă, sărăcia, infrastructura 

insuficientă şi neadecvată, lipsa serviciilor şi a unor activităţi educaţionale şi culturale susţinute 

sunt principalele cauze ale depopulării satelor şi ale degradării mediului rural. 

- refacerea şi conservarea valorilor materiale şi spirituale tradiţionale 

Agenda 2000 a Comisiei Europene cuprinde un set important de propuneri de reformare a 

politicii agricole comune, printre care şi stimularea practicilor agricole tradiţionale care nu sunt 

orientate numai către producţii mari, dar şi spre menţinerea frumuseţilor naturii şi ale peisajului 

rural, precum şi a unor comunităţi rurale active, generând şi menţinând nivelul de ocupare al 

forţei de muncă. 

 

 1.2.4 Dimensiuni 

Spre deosebire de agricultura convenţională care urmăreşte cu precădere maximizarea 

eficienţei economice,  agricultura ecologică este tridimensională, fiecare dintre componentele şi 

însuşirile sale aparţinând dimensiunii ecologice, economice sau sociale, iar aceste dimensiuni 

sunt într-un raport echilibrat. 

Dimensiunea ecologică cuprinde potenţialul cantitativ şi calitativ edafic, climatic şi 

biologic vegetal şi animal, cea economică - valorile materiale şi financiare în exploatare sau în 

conservare, iar cea socială - forţa de muncă ca număr, aptitudini fizice şi cunoştinţe despre viaţă, 

societate, cultură, agricultură şi alte activităţi economice adiacente, cât şi ca relaţii interumane. 
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1.2.5. Principii 

După un intens proces participativ, în septembrie 2005, Adunarea Generală a  IFOAM, 

de la Adelaide – Australia, a aprobat noile Principii ale Agriculturii Ecologice. Aceste principii 

sunt ,,rădăcinile‖  pe care agricultura ecologică creşte şi se dezvoltă.  

 

Principiul sănătăţii  

Agricultura ecologică susţine şi îmbunătăţeşte sănătatea solului, plantelor, animalelor, 

omului şi a planetei ca un tot unitar şi indivizibil.  

Acest principiu indică faptul că sănătatea indivizilor şi comunităţilor nu poate fi separată 

de sănătatea ecosistemelor - solurile sănătoase produc culturi sănătoase, care la rândul lor 

furnizează sănătate animalelor şi oamenilor. 

Sănătatea se referă la totalitatea şi integritatea sistemelor vii. Nu este pur şi simplu lipsa 

bolii, ci menţinerea stării fizice, psihice, sociale şi ecologice de bunăstare. Imunitatea, rezilienţa 

şi regenerarea sunt caracteristici cheie ale sănătăţi. Rolul agriculturii ecologice în producţia 

primară agricolă, în prelucrare şi în distribuţie sau consum, este de a susţine şi de a spori 

sănătatea ecosistemelor şi a organismelor de la cele mai mici din sol până la fiinţele umane. 

Agricultura ecologică este destinată, în special, producerii de alimente de o înaltă calitate, 

hrănitoare, care să contribuie la prevenirea îmbolnăvirii si protecţia sănătăţii oamenilor şi 

animalelor şi la bunăstarea acestora. Având în vedere acest lucru, în agricultura ecologică trebuie 

interzisă folosirea de îngrăşăminte chimice, pesticide şi organisme modificate genetic, de 

medicamente la animale şi de aditivi alimentari care pot avea efecte negative asupra sănătăţii.  

 

Principiul ecologic 

Agricultura ecologică se bazează pe sisteme ecologice vii, lucrează cu acestea, le 

stimulează şi le susţine. 

Acest principiu are rădăcini în sistemele ecologice vii şi, ca atare, prevede că producţia 

ecologică se bazează pe procese ecologice şi reciclare. Alimentatia şi bunăstarea rezultă din 

ecologia mediilor de producţie specifice. De exemplu, în cazul culturilor agricole mediul de 

producţie este solul viu, la animale, ecosistemul fermei iar la peşti şi organismele marine, mediul 

acvatic. Agricultura ecologică, sistemele pastorale şi colectarea din floră şi faună trebuie să 

corespundă ciclurilor şi echilibrelor ecologice din natură. Aceste cicluri sunt universale, dar 

funcţionarea lor este specifică fiecărui teritoriu. Managementul ecologic trebuie să fie adaptat la 

condiţiile locale, ecologice şi de cultură. Inputurile trebuie reduse prin refolosirea, reciclarea şi 

gestionarea eficientă a materialelor şi a energiei, cu scopul de a menţine şi îmbunătăţi calitatea  
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mediului şi de a conserva resursele. Agricultura ecologică ar trebui să atingă echilibrul ecologic, 

prin proiectarea de sisteme agricole, înfiinţarea de habitate şi menţinerea diversităţii genetice şi 

agricole. Cei care produc, procesează, comercializează sau consumă produse ecologice trebuie să 

protejeze şi să îmbunătăţească mediul înconjurător, inclusiv peisajele, clima, habitatele, 

biodiversitatea, aerul şi apa.  

 

Principiul corectitudinii  

Agricultura ecologică a apărut şi se dezvoltă pe relaţii care asigură corectitudinea cu 

privire la mediul comun şi şansele vietii. Corectitudinea este caracterizată de echitate, respect,  

justiţie şi solidaritate până la sfârşitul lumii, atât în rândul oamenilor, cât şi în relaţiile lor cu alte 

fiinţe vii. Acest principiu subliniază faptul că cei implicaţi în agricultura ecologică ar trebui să 

gestioneze relaţiile umane într-un mod care să asigure echitatea, la toate nivelurile şi între  toţi 

participanţii la procesul de producţie - fermieri, muncitori, procesatori, distribuitori, comercianţi 

şi consumatori. Agricultura ecologică ar trebui să asigure tuturor celor implicaţi, o calitate bună a 

vieţii şi posibilitatea de a contribui la siguranţa alimentară şi la reducerea sărăciei. Aceasta are 

scopul de a produce suficiente alimente şi alte produse de bună calitate. Acest principiu prevede 

ca animalelor să li se asigure condiţii şi oportunităţi de viaţa conform cu cerinţele lor fiziologice, 

de comportament natural şi bunăstare. Resurse naturale şi de mediu, care sunt folosite pentru 

producţie şi consum trebuie gestionate corect din punct de vedere ecologic şi social şi menţinute 

la un nivel corespunzător nevoilor generaţiilor viitoare. Corectitudinea presupune sisteme de 

producţie, distribuţie şi de comerţ care sunt deschise şi echitabile şi necesită costuri reale  de 

mediu şi sociale.  

 

Principiul precauţiei   

Agricultura ecologică este gestionată într-o manieră responsabilă şi de precauţie pentru a 

proteja sănătatea şi bunăstarea generaţiilor actuale şi viitoare şi a mediului înconjurător. 

Agricultura ecologică este un sistem dinamic de viaţă, care răspunde cerinţelor şi condiţiilor 

interne şi externe. Practicienii din agricultura ecologică pot îmbunătăţi eficienţa şi creşte 

productivitatea, dar acest lucru nu trebuie să pericliteze sănătatea şi bunăstarea. În consecinţă, 

noile tehnologii trebuie să fie evaluate şi metodele existente revizuite. În cazul înţelegerii 

incomplete a ecosistemelor şi a agriculturii, trebuie să fim foarte atenţi. Acest principiu prevede 

că precauţia şi responsabilitatea sunt preocupările cheie în managementul, dezvoltarea şi alegerea 

tehnologiei în agricultura ecologică. Este, de asemenea, necesar ca ştiinta să asigure că 

agricultura ecologică este sănătoasa, sigură şi corectă din punct de vedere ecologic. Cu toate 

acestea, numai cunoaşterea ştiinţifică nu este suficientă. Experienţa practică, înţelepciunea 

acumulată şi cunoştinţele tradiţionale şi indigene oferă soluţii valabile, testate de timp.  
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Agricultura ecologică ar trebui să prevină riscurile semnificative prin adoptarea de tehnologii 

adecvate şi respingerea celor imprevizibile, precum organismele modificate genetic. Deciziile 

trebuie să reflecte valorile şi nevoile tuturor celor care ar putea fi afectaţi, prin procese 

transparente şi participative.  

 

1.2.6. Tipuri de sisteme agro-ecologice 

Ştiinţa şi, mai ales, practica agricolă au individualizat 3 tipuri principale de agricultură 

ecologică: agricultura ecologică propriu-zisă (organică sau biologică), agricultura biodinamică şi 

agricultura naturală (agricultura forestieră şi permacultura). Aceste trei tipuri de agricultură 

ecologică se bazează pe  Regulamentul (CE) 834/2007 al Consiliului şi Regulamentul 889/2008 

al Comisiei Europene, precum şi pe regulamente proprii, precum cele care stau la baza 

standardelor DEMETER de agricultura biodinamică. În practică, mai ales în perioada de 

preconversie, sunt recomandate sistemele de tip LEISA (Low External Inputs Sustainable 

Agriculture). 

Sistemele de agricultură ecologică se diferenţiază prin rolul care îl au în relaţia cu mediul 

înconjurător şi cu societatea (Toncea şi Alecu, 1999): 

 

Agricultura ecologică propriu-zisă (organică sau biologică) – sistem de agricultură 

orientat spre:  

- obţinerea de produse agricole cu calităţi nutritive ridicate: fără reziduuri sau cu conţinut foarte 

scăzut (urme) de pesticide şi nitraţi; cu conţinut mare de substanţe nutritive – substanţă uscată, 

proteine, aminoacizi esenţiali, glucide, grăsimi, vitamine, microelemente etc; calităţi superioare 

de păstrare şi culinare; calităţi organoleptice (savoare); digestibilitate bună etc.;  

- ameliorarea fertilităţii solurilor: creşterea conţinutului de humus; corectarea acidităţii şi a 

carenţelor de elemente nutritive; îmbunătăţirea însuşirilor fizice şi hidrofizice, redresarea 

activităţii biologice etc.; 

- eliminarea tuturor formelor de poluare a solului, apei şi aerului. 

Adepţii agriculturii organice (biologice, ecologice) se preocupă, aproximativ în aceeaşi 

măsură, şi de soluţionarea problemelor privind: 

- reducerea migrării populaţiei de la sat la oraş: îmbunătăţirea condiţiilor de  valorificare a 

producţiei şi menţinerea viabilă a gospodăriilor şi fermelor mici şi mijlocii;  

- diminuarea consumului de energie neregenerabilă: reducerea volumului de lucrări mecanice şi 

a consumului specific de carburanţi şi lubrifianţi; 
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- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale animalelor: asigurarea nu numai a nevoilor fiziologice, 

dar şi a principiilor umane de îngrijire, care exclud creşterea în bacterii, concentrarea excesivă, 

claustrarea permanentă etc. 

Pentru realizarea acestor obiective, agricultura ecologică foloseşte atât tehnici 

convenţionale (modificate corespunzător principiilor agriculturii ecologice), cât şi tehnici noi, 

special elaborate pentru înlocuirea celor intensive.  

Astfel, producţia vegetală ecologică se bazează pe rotaţii lungi (în care să intre, obligatoriu, 

o plantă leguminoasă, anuală sau perenă sau/şi una pentru îngrăşământ verde), pe lucrările solului 

(care afânează solul şi încorporează superficial îngrăşămintele organice), pe lupta integrată (prin 

folosirea metodelor preventive şi curative, mecanice şi biologice, împotriva dăunătorilor) şi pe 

fertilizarea cu îngrăşăminte organice (gunoi de grajd, compost, resturi vegetale, îngrăşăminte verzi 

şi bacteriene), precum şi cu minerale neprelucrate chimic (pe bază de calciu, siliciu, magneziu, 

fosfor, potasiu şi microelemente). 

Trecerea de la agricultura convenţională la agricultura ecologică este relativ dificilă şi 

durează  1 – 3 ani sau o rotaţie, în funcţie de gradul de intensivizare al sistemului înainte de 

conversie. Pentru a avea certitudinea că ferma, gospodăria, asociaţia, societatea sau întreprinderea 

este organică (biologică, ecologică), trebuie ca acestea să fie controlate amănunţit şi de mai multe 

ori de către o instituţie de certificare  abilitată de către stat sau/şi de Comisia Economică Europeană 

(CEE) sau Federaţia Internaţională a Mişcărilor de Agricultură Organică (IFOAM). Certificarea 

costă însă destul de mult, iar procedura este, din păcate, destul de birocratică.    

Agricultura biodinamică este un sistem de agricultură bazat pe energiile (forţele) vieţii şi 

are ca scop principal producerea de hrană cu valoare nutritivă ridicată şi sănătoasă (Pank, 1976). 

Bazele agriculturii biodinamice au fost puse înaintea agriculturii ecologice ca urmare a Cursului de 

agricultură susţinut de Rudolf Steiner în anul 1924 la cererea unor fermieri care aveau probleme cu 

scăderea producţiei agricole din cauza degenerării seminţelor şi a materialelor de plantat. Steiner a 

dezvoltat ideea că o fermă este un organism viu, cu particularităţi structurale şi funcţionale proprii, 

în care solul, viaţa din sol, plantele, animalele şi omul sunt strâns legate între ele. Organism 

înseamnă viaţă, iar viaţa presupune mişcare şi transformări inevitabile. Viaţa are însă, conform lui 

Stainer, origine spirituală, fiind organizată şi condusă de spirit, partea materială neputând 

determina viaţa. Influenţa soarelui, lunii, stelelor şi a celorlalte forţe cosmice, precum şi a mediului 

înconjurător se reflectă în viaţa plantelor, animalelor şi în munca gospodarului corespunzător cu 

ritmurile şi legile naturii. Sănătatea unui organism este menţinută, cel mai uşor, prin stimularea 

proceselor vitale imunitare, iar buruienile şi insectele dăunătoare se combat folosind puterea 

preparatelor homeopatice pe bază de cenuşă obţinută prin arderea proprilor seminţe sau a insectelor  
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adulte. Fertilitatea  şi procesele vitale din sol sunt sporite şi menţinute prin folosirea composturilor 

preparate cu adaos de coada şoricelului, păpădie, muşeţel, urzică vie, coajă de stejar şi valeriană, 

precum şi prin stropirea ogoarelor cu soluţii obţinute din unele preparate specifice (macerat de 

balegă de vacă şi de praf de cuarţ în corn de vacă). 

Conversia la agricultura biodinamică are, de asemenea, unele particularităţi şi anume:  

- include toate câmpurile, animalele şi structurile materiale din fermă şi nu admite desfăşurarea 

în paralel a nici unui alt tip de producţie agricolă;  

- fermele biodinamice trebuie să aibă bovine şi alte rumegătoare; 

- menţine fertilitatea solului prin fertilizarea cu compost fermentat preparat prin metode 

biodinamice; 

- tratamentul cu soluţie preparată din balegă de vacă sau silice macerate în corn de vacă trebuie 

să se facă pe întreaga suprafaţă a fermei; 

- prelucrarea produselor din fermele biodinamice se face menţinând şi, dacă este posibil, 

sporind calităţile iniţiale;  

- inspecţia şi certificarea fermelor biodinamice se face de către inspectori independenţi şi 

agenţii autorizate pe bază de contract şi în conformitate cu  standardele Demeter.  

 

Agricultura naturală este un sistem agroecologic de interes local care, după Fukuoka 

(1978), se bazează pe patru măsuri distincte: 

 NU lucrări adânci ale solului! 

Agricultorii cred că aratul este o lucrare esenţială pentru afânarea solului. În agricultura 

naturală, afânarea pământului se face prin penetrarea lui de către rădăcinile plantelor şi prin 

activitatea microorganismelor, animalelor mici şi a râmelor; 

 NU îngrăşăminte chimice sau compost preparat! 

În orice fermă vegetală, o parte din elementele nutritive esenţiale se pierd din sol şi, mai 

devreme sau mai târziu, terenul respectiv sărăceşte. În agricultura naturală sunt admise doar 

metodele şi mijloacele de conservare a fertilităţii solului pe seama activităţii plantelor şi 

animalelor; 

 NU combatere buruieni prin lucrări mecanice sau erbicide! 

Buruienile sunt componente esenţiale ale lanţurilor trofice şi au un rol important în 

refacerea fertilităţii solurilor. Ca atare, buruienile trebuie menţinute la un nivel corespunzător 

pragului de dăunare şi nu combătute integral; 

 NU chimicale! 

Una din problemele mari ale agriculturii contemporane este intensificarea atacului de boli 

şi dăunători. Inspirându-se din natură, unde toate componentele sale, inclusiv prada şi prădătorii,  
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sunt într-un echilibru perfect, Fukuoka recomandă cultivarea de plante viguroase şi creşterea de 

animale rezistente la boli şi dăunători. 

Din categoria sistemelor agricole naturale fac parte şi agricultura forestieră şi sistemele 

agricole de tip permaculture. 

Agricultura forestieră este un sistem distinct de cultivare a terenurilor şi de creştere a 

animalelor, care combină tehnicile forestiere cu cele agricole în vederea creşterii productivităţii şi 

eficienţei sistemelor agricole. 

Permaculture (agricultură permanentă) este promovată şi susţinută de către Bill Mollison 

şi discipolii săi, persoane fizice şi organizaţii profesionale, adepţi ai proiectării şi managementului 

sistemelor agricole cu însuşiri (diversitate, stabilitate, rezilienţă etc.) asemănătoare ecosistemelor, 

prin integrarea armonioasă a omului, producător agricol sau nu , în natură, oferindu-i mereu şi pe 

măsura nevoilor sale hrană, energie, adăpost şi alte materiale şi produse alimentare necesare. 

Agricultura tip LEISA (Low External Inputs Sustainable Agriculture), se bazează pe 

resursele locale de sol, climă şi de forţă de muncă şi, dacă este cazul, pe folosirea îngrăşămintelor 

chimice şi a pesticidelor, a maşinilor şi instalaţiilor agricole convenţionale, a ingredientelor 

alimentare şi furajere etc., însă numai pentru acoperirea deficitului de resurse şi dacă nu afectează 

mediul înconjurător. Acest sistem de agricultură se recomandă înainte de conversie cu scopul de a 

echilibra sistemele agricole (gospodării tărăneşti, ferme, asociaţii şi societăţi agricole) ca potenţial 

natural, economic şi social. Tehnologiile convenţionale sau tradiţionale se reduc sau se înlocuiesc 

treptat cu cele ecologice, pe măsură ce sistemul le acceptă şi nu dă semne de „respingere‖. 

 

1.2.7. Locul sistemelor agro-ecologice 

Fiecare sistem agroecologic are o anumită poziţie pe graficul funcţiei agriculturii 

(Toncea, 2000). Acest adevăr reiese din graficul funcţiei agriculturii (fig.1.2) în care Ci şi Ce sunt 

cheltuielile (consumurile) interne, respectiv externe de producţie, ‗b‘ şi ‗c‘ sunt coeficienţi ce 

exprimă contribuţia intrinsecă a sistemului la realizarea producţiei, iar ‗a‘ coeficientul ce exprimă 

poziţia sistemelor agricole pe hiperbolă calculat ca tangentă a unghiului pe care îl face dreapta 

care uneşte punctul de origine cu punctul de pe hiperbolă unde se întâlnesc proiecţiile costurilor 

de producţie Ci şi Ce. 

Din acest grafic reiese, de asemenea, că sistemele agro-ecologice interferează în anumite 

domenii, inclusiv cu sistemele convenţionale şi ca atare, în practică nu există sisteme agricole 

ecologice (organice, biologice), biodinamice sau naturale absolut pure. 
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Fig. 1.2. Graficul funcţiei agriculturii 

 

1.2.8 Agricultura ecologică pe plan mondial, în Uniunea Europeană şi în România – 

realităţi şi perspective. 

Agricultură ecologică se face, mai mult sau mai puţin oficial, pe toate continentele, cu 

excepţia Antarctidei, fiecare ţară având cel puţin o asociaţie agroecologică, una sau mai multe 

organizaţii de certificare a activităţilor şi produselor ecologice şi, desigur, mai multe ferme şi 

societăţi de prelucrare şi de valorificare a produselor agricole şi alimentare ecologice. 

Ultimul „recensământ‖ efectuat de FIBL/Elveţia în 2004 arată că,, pe plan mondial, se 

cultivă în sistem agroecologic circa 25 de milioane de hectare, din care 41.8% se află în Oceania, 

24.2% în America Latină, 23.1% în Europa, 5.9% în America de Nord, 3.7% în Asia şi 1.3% în 

Africa. În ceea ce priveşte numărul de ferme ecologice (organice, biologice), în lume sunt, 

aproximativ, 500 000 de ferme certificate ca ecologice (organice, biologice) din care 37.7% în 

Europa, 30.9% în America Latină, 15.4% în Africa, 13.3% în Asia, 2.3% în America de Nord şi 

0.5% în Oceania. De asemenea, cea mai mare piaţă de produse agroalimentare ecologice 

(organice, biologice) se află în America de Nord (51%) şi Europa (46%). În comparaţie cu piaţa 

agroalimentară convenţională, comerţul cu produse agricole şi alimente ecologice este însă 

nesemnificativ (0.4 - 3.5 % din totalul vânzărilor). 

În Europa, aşa cum reiese din tabelul 1.2.8.1, agricultura ecologică este în plină 

dezvoltare în toate ţările, cele mai dezvoltate ţări din acest punct de vedere fiind Italia, Anglia, 

Germania, Spania şi Franţa ca suprafaţă cultivată, Luxemburg, Austria, Elveţia, Italia, Finlanda 

ca pondere în suprafaţa agricolă şi Italia, Austria, Turcia, Spania şi Germania ca număr de ferme 

ecologice (organice, biologice). 

În România (tabelul 1.2.8.2), agricultura ecologică, deşi se află în faza de pionerat este o 

certitudine datorită:  
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- progreselor semnificative înregistrate în ceea ce priveşte suprafaţa cultivată în sistem agro-

ecologic (circa 260 000 ha la sfărşitul anului 2010); 

- creşterii numărului de operatori agro-ecologişti 

- creşterii volumului şi a valorii produselor agricole şi alimentare ecologice ( peste 120 

milioane Euro în 2007); 

- diversificării produselor agricole şi alimentare ecologice; 

- creşterii exportului de produse agricole şi alimentare ecologice (circa 8% din valoarea 

produselor agricole şi alimentare exportate de România în anul 2007 şi 21 milioane de Euro 

în 2010); 

- dezvoltării şi diversificării pieţei interne de  produse alimentare ecologice, în prezent în 

România existând toate formele posibile de comercializare, de la piaţa reală: depozite cu 

produse ecologice, rafturi specializate în marile hipermarketuri şi magazine specializate în 

toate marile oraşe – Sibiu, Bucureşti, Timişoara, Cluj, Târgu Mureş etc., vânzarea direct din 

fermă, .....până la piaţa virtuală.  
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Tabelul 1.2.8.1 

 

 

 

 

Situaţia agriculturii ecologice în Europa 

(Willer & Yessefi – SOEL Survey, 2004) 

 

Ţara Suprafaţa % 

din suprafaţa 

agricolă 

Număr de 

ferme 

Ţara Suprafaţa % 

din suprafaţa 

agricolă 

Număr de 

ferme 

Anglia 724 523 4.22 4 057 Letonia 16 934 0.81 350 

Austria 297 000 11.60 18 576 Liechtenstein 984 26.40 41 

Belgia 20 241 1.45 700 Lituania 8 780 0.25 393 

Bosnia 

Herţegovina 

1 113  92 Luxemburg 2 004 2.00 48 

Bulgaria 500 0.001 50 Norvegia  32 546 3.13 2 303 

Cipru 166 0.12 45 Olanda 42 610 2.19 1 560 

Croaţia 120 0.004 18 Polonia 53 515 0.36 1 977 

Danemarca 178 360 6.65 3 714 Portugalia 85 912 2.20 1 059 

Elveţia 107 000 10.00 6 466 R. Cehă 235 136 5.09 654 

Estonia 30 552 3.00 583 România 40 000 0.27 1 200 

Finlanda 156 692 7.00 5 071 Rusia 5 276 0.003  

Franţa 509 000 1.70 11 177 Slovacia 49 999 2.20 84 

Germania 696 978 4.10 15 628 Slovenia 15 000 1.91 1 150 

Grecia 28 944 0.86 6 047 Spania 665 055 2.28 17 751 

Italia 1168212 8.00 49 489 Suedia 187 000 6.09 3 530 

Irlanda 29 850 0.70 923 Turcia 57 001 0.14 18 385 

Islanda 6 000 0.70 20 Ukraina 239 542 0.58 69 

Iugoslavia 15 200 0.30  Ungaria 103 672 1.70 1 116 

  

 

 

 



 

 

34 

 

 

 

 

Tabelul 1.2.8.2 

Evoluţia suprafeţei şi efectivelor de animale în agricultura ecologică 

(România, 2000 - 2008) 

 

SPECIFICARE UM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

1. Suprafaţa totală, din 

care: 

mii ha 17,44 28,80 43,85 57,20 73,80 110,30 143,00 190,13 221,41 

Cereale mii ha 4,00 8,00 12,00 16,00 20,50 22,10 16,31 32,22  

Păşuni, fâneţe şi plante 

furajere perene 

mii ha 9,30 14,00 20,00 24,00 31,30 42,30 51,20 57,60 46,01 

Oleaginoase şi proteice mii ha 4,00 6,30 10,00 15,60 20,10 22,61 23,87 26,49  

Legume mii ha 0,04 0,10 0,70 0,20 0,30 0,44 0,72 0,31  

Livezi şi viţă de vie mii ha 0,00 0,00 0,05 0,10 0,20 0,33 0,29 0,65 1,52 

Flora spontană mii ha 0,05 0,10 0,30 0,40 0,50 17,63 38,70 58,73 81,28 

Alte culturi mii ha 0,05 0,30 0,80 0,90 0,90 4,88 12,10 14,12 6,15 

2. Animale x x x x x x x x x x 

Vaci de lapte mii cap. 2,10 5,30 6,50 7,20 7,20 8,10 9,90 6,27  

Oi şi capre mii cap. 1,70 3,70 3,00 3,20 3,20 40,50 86,18 78,08  

Găini ouătoare mii cap. 0,00 0,00 0,00 2,00 2,70 7,00 4,30 4,72  
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Pe fondul scandalurilor privind contaminarea alimentelor cu dioxină şi nitrofen, a bolii „vacii 

nebune‖,  a gripei aviare şi porcine, a infecţiei unor legume cu tulpina enterohemoragică a bacteriei 

Esterichia coli (EHEC), precum şi a temerilor privind folosirea organismelor modificate genetic, 

cererea de produse agricole şi alimentare ecologice a crescut foarte mult la începutul acestui mileniu. 

În faţa acestei cereri, multe ţări (inclusiv România), sunt în dificultate ca urmare a ponderii mici a 

produselor ecologice pe piaţa agro-alimentară. De asemenea, cercetarea agricolă în acest domeniu n-a 

abordat cu destulă convingere unele domenii esenţiale, precum: genetica şi ameliorarea plantelor şi 

animalelor, producerea de seminţe, material de plantat şi de prăsilă şi mai are multe de făcut în 

creşterea eficienţei economice, instruirea şi educaţia producătorilor ecologişti, inspecţia şi certificarea 

fermelor şi produselor ecologice şi în valorificarea producţiei agroecologice. 

Având în vedere că agricultura ecologică poate oferi soluţii realiste pentru dezvoltarea şi 

modernizarea satelor şi comunelor, în special pentru rezolvarea problemelor micii gospodării ţărăneşti 

(fărâmiţarea terenurilor, scăderea numărului şi a puterii fizice a producătorilor agricoli, tehnologiile 

rudimentare, producţia de subzistenţă etc.) şi chiar ale fermelor mijlocii şi mari (rentabilitatea şi 

problemele de mediu), că potenţialul agroecologic al României este de 10 – 25% din suprafaţa agricolă 

(1 500 000 – 3 750 000 ha) şi că principalele cerinţe ale Uniunii Europene sunt protecţia mediului 

înconjurător, securitatea şi siguranţa alimentară şi calitatea alimentelor, credem că producţia agricolă 

şi produsele agroalimentare ecologice trebuie să devină politică de stat permanentă şi în România. 

 

Secţiunea (unitatea didactică) 1.3: Particularităţi practice: 

În practică, agricultura ecologică are o serie de însuşiri distincte pe care le-am ordonat după 

cum urmează: 

1.3.1. Cadrul instituţional internaţional şi naţional. 

Cea mai cunoscută organizaţie la nivel internaţional este Federaţia Internaţională a 

Mişcărilor de Agricultură Ecologica (IFOAM). 

 

În România, agricultura ecologică se află, precum în toate celelalte ţări, în plin proces de 

consolidare instituţională şi de dezvoltare în care cele mai active sunt asociaţiile de producători, 



 

 

36 

 

precum: ―AGROECOLOGIA‖, Asociaţia Bioagricultorilor din România ―BIOTERRA‖, Asociaţia Bio 

România, Asociaţia Română pentru Agricultură Durabilă şi Federaţia Naţională de Agricultură  

Ecologică. La nivel guvernamental, agricultura ecologică din România este coordonată de Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

1.3.2. Amplasare, dimensiuni şi durata sistemelor agro-ecologice. 

- Producţia ecologică se realizează în ferme, gospodării individuale, asociaţii 

familiale şi, mai rar, în asociaţii şi societăţi agricole şi agroindustriale mari sau de 

tip holding, care au teren, animale, maşini, utilaje şi alte bunuri, precum şi forţă de 

muncă proprie şi, rareori, angajată pe care le folosesc pentru cultivarea 

pământului,creşterea animalelor şi/sau prelucrarea produselor agricole şi 

alimentare  în conformitate cu obiectivele şi particularităţile agriculturii ecologice. 

Produse ecologice se obţin, de asemenea, în mediul acvatic, în păduri şi în alte 

sisteme naturale;  

- Unităţile agricole şi agroindustriale ecologice corespund, atât ca amplasament, cât 

şi ca proces de producţie, tuturor exigenţelor privind calitatea şi protecţia mediului 

înconjurător; 

- Fermele şi societăţile agroindustriale ecologice sunt, în general, de dimensiuni mici 

şi mijlocii. Majoritatea acestor ferme ocupă suprafeţe mici, cuprinse între 5 şi 50 

ha. Uneori, când terenul agricol este puţin, potenţialul economic şi de forţă de 

muncă este scăzut şi sistemele agricole sunt intensive (sere, solarii, ciupercării, 

culturi de legume, flori, pomi şi vie) sau speciale (creşterea viermilor de mătase, a 

melcilor, a struţilor etc.) suprafaţa fermei ecologice este chiar mai mică de 5 ha. În 

zonele cu suprafeţe întinse de teren şi cu potenţial tehnologic mare, fermele 

ecologice pot fi mai mari de 50 ha, ajungând uneori la 1000 – 2000 ha; 

- Durata sistemelor agroecologice este mai lungă ca urmare a integralităţii 

componentelor sale, a stabilităţii structurale şi funcţionale şi a abilităţii de a face 

faţă oricărui factor perturbator; 

1.3.3. Conversia. 

- Toate fermele şi societăţile agricole, agroindustriale şi comerciale ecologice  

parcurg o perioadă, mai lungă sau mai scurtă, de conversie, care este egală cu 

timpul scurs între începerea managementului ecologic şi obţinerea certificatului de 

fermă sau societate ecologică.  
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- Trecerea de la agricultura convenţională la cea ecologică se face pas cu pas,  

pentru ca structurile economice să nu resimtă efectele scăderii productivităţii, iar 

producătorii să capete încredere în noile sisteme.  

- Conversia unei ferme la agricultura ecologică cuprinde toate activităţile de 

reechilibrare a ecosistemelor agricole şi de imbunătăţire a fertilităţii solului, 

biodiversităţii şi a bunăstării animalelor şi oamenilor. 

- Din punct de vedere tehnic, conversia este perioada în care o fermă convenţională 

pune, în primul rând, bazele pentru aplicarea corectă şi profitabilă a metodelor 

agro-ecologice. Această perioadă poate fi denumită "conversie birocratică", 

deoarece în perioada de conversie se colectează informaţii despre istoria 

gospodăriei, fermei sau/şi a unităţii de prelucrare a produselor agricole şi se 

elaborează planul de conversie, precum şi "conversie agronomică”, deoarece unul 

din obiectivele acestei perioade este optimizarea metodelor agricole ecologice de 

cultivare a terenurilor, de creştere a animalelor şi de prelucrare şi comercializare 

a produselor ecologice. 

- Normele comunitare care reglementează agricultura ecologică cer ca ferma care 

doreşte să adopte metodele ecologice să urmeze o perioadă de conversie de, cel 

puţin, doi ani începând de la însămânţare, pentru culturile anuale şi de 3 ani pentru 

păşuni, fâneţe şi culturile furajere. Organismul de inspecţie poate prelungi sau 

scurta acest termen, în funcţie de istoria fermei, susţinută de documente 

justificative. În nici un caz, conversia culturilor agricole nu se poate face în mai 

puţin de un an.  

- În conformitate cu articolul 14 alineatul (1) litera (a) punctul (iii) din Regulamentul 

(CE) nr. 834/2007, produsele animaliere pot fi considerate ecologice numai dacă se 

realizează conversia simultană a întregii unităţi de producţie, inclusiv a păşunilor, 

fâneţelor şi/sau a oricărei suprafeţe de teren folosită pentru producerea de furaje, 

precum şi a animalelor. Perioada totală de conversie pentru ansamblul animalelor 

existente şi descendenţii acestora, pentru păşuni şi/sau pentru orice teren utilizat 

pentru producerea de furaje se poate reduce la maxim 24 de luni şi numai în cazul 

în care animalele sunt hrănite cu produse care provin din unitatea agricolă în care 

sunt crescute. 

1.3.4.  Certificarea 

- Certificarea se face imediat ce toată unitatea economică sau o parte din activitatea 

acesteia corespunde standardelor ecologice. Certificarea parţială  se face cu 

condiţia ca cele două sisteme (convenţional şi ecologic) să fie separate foarte clar 
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atât în documentaţii, cât şi în activitatea productivă. Aşadar, agricultura ecologică 

admite, uneori, desfăşurarea în paralel a producţiei convenţionale şi ecologice, 

dacă se iau toate măsurile de prevenire a fraudelor; 

- Certificarea se face de către o organizaţie naţională sau internaţională recunoscută 

de Autoritatea Naţională în domeniul agriculturii ecologice şi, pentru mai multă 

încredere, de Serviciul Internaţional de Acreditare al Federaţiei Internaţionale a 

Mişcărilor de Agricultură Organică (IFOAM), care este abilitată să evalueze şi să 

garanteze în scris că sistemul de producţie agricolă sau de prelucrare 

agroindustrială se desfăşoară în conformitate cu standardele agriculturii 

ecologice; 

1.3.5. Cultivarea terenurilor şi creşterea animalelor în sistem ecologic şi prelucrarea 

produselor agricole şi alimentare ecologice. 

- Cu foarte puţine excepţii, fermele ecologice sunt mixte (de tip vegetal – animal), pe 

de o parte pentru a se valorifica superior producţia vegetală, iar pe de altă parte, 

pentru a se refolosi cât mai mult din elementele nutritive extrase din sol de plantele 

cultivate. În acest caz, structura speciilor şi a categoriilor de animale se stabileşte 

în funcţie de potenţialul vegetal al fermei şi al zonei agricole, precum şi de 

resursele economico - financiare (construcţii şi instalaţii zootehnice, bani etc.) şi 

umane (număr de persoane, vârstă, aptitudini şi pregătire profesională) ale fermei. 

Excepţiile de la această regulă sunt fermele ecologice vegetale şi societăţile de 

(semi)prelucrare şi comercializare a produselor ecologice. În astfel de cazuri, cea 

mai mare parte din producţie intră direct în consumul uman (legumele, fructele, 

conservele de legume şi carne, brânzeturile, extractele vegetale şi animale etc.), 

prelucrarea produselor se face cu consum minim de energie, iar această energie 

este, pe cât posibil, regenerabilă (biogaz, energia solară, eoliană şi hidrică etc.) şi 

locală (reziduuri şi deşeuri organice); 

- Activităţile din fermele şi societăţile agroindustriale ecologice se desfăşoară 

conform normelor (standardelor) internaţionale şi naţionale agroecologice 

(organice, biologice). Orice abatere de la aceste standarde este însoţită de pierderi 

economice, inclusiv de pierderea calităţii de fermă sau societate ecologică; 

- Toate activităţile economice sunt subordonate cerinţelor plantelor, animalelor şi 

consumatorilor umani, precum şi protecţiei mediului lor de viaţă; 

- În fermele şi unităţile de prelucrare a produselor ecologice se cultivă şi se cresc 

toate speciile şi varietăţile de plante şi animale domestice, respectiv, se prelucrează 

toate produsele agricole vegetale sau animale, cu excepţia celor create sau 
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produse prin inginerie genetică (Toncea, 2001).Agricultorii ecologişti sunt 

convinşi că rezultatele muncii lor depind, în bună parte, de progresul ştiinţific, 

inclusiv de succesele cercetării în domeniul geneticii şi ameliorării plantelor şi a  

animalelor. Ei sunt cei care au nevoie cel mai mult de specii şi varietăţi cu însuşiri 

superioare în ceea ce priveşte calitatea, capacitatea de refacere sau de conservare a 

potenţialului natural, economic şi social al agroecosistemelor şi rezistenţa la boli şi 

dăunători, precum şi la factorii abiotici – secetă, arşiţă, exces de umiditate, ger, deflaţie 

etc. Cu toate acestea, Organismele Modificate Genetic (OMG) sau transgenice, creaţie 

ştiinţifică de ultimă oră, nu sunt admise în fermele ecologice şi nici în vecinătatea lor, 

pentru că: 

• Organismele modificate genetic şi derivatele lor nu sunt permise în producţia 

agroalimentară ecologică (Ordonanţa de urgenţă nr. 34/17 aprilie 2000 şi Regulamentul 

(CE) 834/2007 al Consiliului şi Regulamentul 889/2008 al Comisiei); 

• Agricultura ecologică exclude orice tehnologie poluantă; 

Tehnologiile de cultivare a OMG-urilor prevăd utilizarea unor cantităţi mari 

de îngrăşăminte chimice, pentru a obţine recolte pe măsura investiţiilor tehnologice 

(costul  „pachetului‖ sămânţă + erbicid + îngrăşăminte chimice este relativ mare). 

• Agricultura ecologică este orientată către consumator, iar cea pe bază de 

OMG, către fermier; 

Din acest punct de vedere, asociaţiile de producători agroecologişti  

sprijină, fără rezerve, orice activitate agricolă care are ca obiectiv îmbunătăţirea 

calităţii produselor agricole şi alimentare şi, mai puţin, obţinerea de recolte mari. 

• Scopul principal al sistemelor agroecologice este sporirea sau/şi 

conservarea fertilităţii solurilor; 

O sursă importantă (la noi, în ultimul timp singura) de sporire a fertilităţii 

solurilor este materia organică provenită din descompunerea resturilor vegetale, inclusiv 

buruieni şi a corpului insectelor şi al altor vietăţi care trăiesc în mediul agricol. Prin 

folosirea tehnologiilor OMG, această sursă de materie organică se va epuiza destul 

de repede, deoarece tehnologiile de acest fel au ca efect distrugerea completă atât a 

speciilor de buruieni şi de insecte dăunătoare, cât şi a celorlalte specii componente ale 

lanţurilor trofice. 

• Agricultura ecologică promovează, de asemenea, conservarea şi refacerea 

diversităţii biologice; 

În preambulul Convenţiei asupra Diversităţii Biologice, intrată în vigoare la 

data de 29 decembrie 1993, se menţionează că: „Resursele biologice ale pământului 
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sunt primordiale pentru dezvoltarea economică şi socială a întregii umanităţi. Din 

această cauză, se recunoaşte tot mai frecvent că diversitatea biologică este un atu 

universal, de o valoare inestimabilă pentru generaţiile actuale şi viitoare. În acelaşi  

timp, primejdiile care ameninţă astăzi speciile şi ecosistemele actuale nu au fost 

niciodată atât de grave. În fapt, dispariţia speciilor, ca urmare a activităţilor 

umane, se desfăşoară într-un ritm alarmant”. O astfel de primejdie pare a fi 

tehnologia OMG, deoarece contribuie, atât direct, cât şi indirect, la dispariţia multor 

specii de plante şi animale. 

• Produsele agricole ecologice sunt consumate în stare proaspătă sau cât 

mai puţin prelucrate; 

Din editorialul „Agriculturii României‖ nr. 35(504)/2000, am aflat că 

americanii consumă alimente produse de organismele transgenice fără nici o teamă, 

însă nu s-a spus care sunt aceste produse şi care este gradul lor de prelucrare, 

precum şi dacă aceşti consumatori ştiu ce mănâncă. 

• Produsele agricole ecologice sunt hrănitoare, sănătoase şi gustoase; 

Întrucât producătorii de OMG-uri şovăie atunci când este vorba de 

garantarea calităţii şi a efectelor primare şi secundare ale acestora asupra sănătăţii 

consumatorilor, apreciem ca normală creşterea cererii de produse agricole 

ecologice, care, aşa cum se ştie, au valoare nutritivă ridicată, gust natural şi nu 

conţin nici o urmă de nitriţi, metale grele sau vreo boală periculoasă pentru 

sănătatea consumatorilor. 

• OMG-urile şi tehnologiile lor de cultivare NU SUNT ECOLOGICE; 

Produsele ecologice alimentare şi nealimentare intră pe piaţă numai dacă 

sunt însoţite de un certificat care atestă că au fost produse şi se comercializează 

conform standardelor naţionale şi internaţionale, precum şi de etichete care conţin 

toate informaţiile necesare privind producătorul, compoziţia, termenul de 

valabilitate, organizaţia care a făcut certificarea etc. În ţările unde OMG-urile sunt 

admise, inclusiv în România, produsele acestora şi tehnologiile de producere a lor 

nu se certifică şi se comercializează fără nici o restricţie şi, ca atare, NU SUNT 

ECOLOGICE, cum susţin mulţi dintre promotorii acestor tehnologii. 

• Fermele ecologice sunt mixte, de tip vegetal-animal sau integrate, de tip 

agroindustrial sau comercial; 

Această structură este impusă, pe de o parte, de nevoia de a valorifica 

superior (în totalitate şi cu cheltuieli minime) producţia agricolă şi, pe de altă parte, 

de grija permanentă pentru integritatea şi sănătatea pământului şi a celorlalte 
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componente ale mediului înconjurător. În cazul folosirii OMG-urilor, mediul de 

viaţă al vieţuitoarelor din sistemele agricole conteză mai puţin, deoarece nevoile  

celor „domestice‖ pentru apă, hrană şi de protecţie împotriva dăunătorilor sunt 

asigurate din surse artificiale, iar flora şi fauna sunt marginalizate totalmente. 

• Sistemele agricole ecologice sunt sisteme de lungă durată; 

Această particularitate a sistemelor agroecologice este determinată de 

nivelul ridicat de integrare a acestora în natură. Sistemele agricole tip OMG sunt de 

scurtă durată, deoarece se folosesc pentru a soluţiona o anumită problemă a 

agriculturii, cum ar fi infestarea cu buruieni sau atacul de dăunători. După 

soluţionarea acestor fenomene, OMG-urile respective vor dispărea de pe piaţă şi vor 

fi înlocuite cu altele, create pentru a soluţiona problemele apărute ca urmare a 

tehnologiilor de tip OMG. 

• Sistemele agricole ecologice sunt multidimensionale; 

Spre deosebire de tehnologiile agricole ecologice, care au ca obiectiv atât realizarea de 

recolte eficiente din punct de vedere economic, cât şi siguranţa alimentară a populaţiei şi 

protecţia mediului înconjurător, tehnologiile OMG urmăresc doar maximizarea eficienţei 

economice a sistemelor agricole. 

• Fermierii ecologişti nu vor să fie dependenţi de producătorii de seminţe şi 

de animale de prăsilă; 

Fermierii ecologişti au propriul sistem de producere a materialelor de 

plantat şi semănat şi a animalelor de prăsilă. Pentru a reduce gradul de dependenţă 

faţă de producătorii de seminţe, se solicită tot mai des a se generaliza cultivarea 

populaţiilor sintetice, inclusiv în cazul speciilor la care varietăţile sunt forme 

hibride. 

.Aceste argumente au fost prezentate pentru ca cititorii să ştie că tehnologiile şi 

alimentele ecologice sunt, cu excepţia, deocamdată, a costurilor şi a nivelului 

producţiilor, superioare tehnologiilor şi produselor OMG şi că OMG-urile au o serie de 

puncte slabe, unele fiind chiar periculoase pentru sănătatea multor vieţuitoare, inclusiv a 

oamenilor. 

 Fermele şi societăţile de prelucrare a produselor ecologice folosesc, cu 

precădere, resursele funciare, economice şi sociale proprii. Terenurile, bunurile 

şi serviciile unităţilor agroecologice sunt proprietate privată, iar fondurile 

băneşti sunt asigurate, în cea mai mare parte, din resurse proprii. În ţările cu 

agricultură ecologică dezvoltată, o parte semnificativă din resursele financiare 

este asigurată de stat printr-un mecanism diversificat de subvenţii - scutirea de 
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taxe şi impozite, prime de producţie şi de export, subvenţii directe etc., astfel încât 

să se acopere deficitul de producţie şi cheltuielile suplimentare faţă de  

agricultura convenţională. Forţa de muncă a unităţilor ecologice se compune din 

fermier (gospodar) sau patron şi familia acestuia. Unele ferme şi societăţi 

agroindustriale ecologice angajează şi forţă de muncă din afară, însă numai pe o 

perioadă determinată de timp, pentru efectuarea sau coordonarea unor lucrări 

speciale, sau când volumul de muncă depăşeşte priceperea şi puterea de muncă a 

celor legaţi trup şi suflet de sistemul agroindustrial; 

 Tehnologiile agroecologice îmbină metodele tradiţionale de cultivare a 

terenurilor, creştere a animalelor şi de prelucrare a produselor agricole cu 

mijloacele moderne de înaltă tehnicitate, precum sistemele culturale simplificate 

şi automatizate şi modelele de simulare şi de analiză complexă;   

 Sămânţa, materialul de plantat şi animalele de prăsilă sunt certificate ecologic şi, 

ca atare, se produc fie în ferma proprie, fie în ferme şi societăţi ecologice 

specializate; 

 Hrana plantelor şi a animalelor este cât mai naturală, completă, sănătoasă, 

biodegradabilă şi nu depăşeşte nevoile acestora. Sistemul de hrănire exclude 

contaminarea mediului înconjurător cu materiale organice, substanţe nutritive 

(nitraţi, fosfor) şi metale grele, precum şi folosirea de substanţe minerale produse 

pe cale industrială, cu excepţia celor admise prin actele normative interne şi 

internaţionale şi include obligativitatea de a returna în sol orice material organic 

biodegradabil, nefolosit sau în exces; 

 Sistemele ecologice vegetale şi animale înregistrează pierderi mici ca urmare a 

atacului de buruieni, boli şi insecte şi alte animale dăunătoare datorită 

activităţilor preventive permanente şi a măsurilor curative lipsite de toxicitate, 

precum şi a stimularii competiţiei interspecifice; 

 Efectele tehnologiilor ecologice sunt multiple, de lungă durată şi se manifestă mai 

târziu (de exemplu, tratamentul seminţei şi al materialului de plantat cu preparate 

biologice se face cu scopul de a creşte numărul şi activitatea microorganismelor 

din sol, de a îmbunătăţii capacitatea nutritivă a solului şi pentru  prevenirea 

atacului de boli şi de dăunători); 

 Prelucrarea produselor agricole ecologice se face mecanic, fizic sau biologic, cu 

menţinerea calităţii şi, pe cât posibil, a integrităţii structurale a produselor 

agricole, în condiţii ireproşabile de igienă; 
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 Materiile prime, ingredientele şi aditivii folosiţi în procesul de prelucrare  sunt 

certificaţi ecologic;  

 Producţiile ecologice sunt (deocamdată) mai mici şi, uneori, mai scumpe cu 10 - 

30 % comparativ cu cele convenţionale. Scăderea producţiei şi a eficienţei 

economice este compensată de creşterea calităţii şi a stabilităţii producţiilor 

ecologice; 

1.3.6. Depozitare, ambalare, etichetare, transport etc. produse agricole şi alimentare 

ecologice.   

- Produsele agricole şi agroindustriale ecologice se depozitează separat de 

produsele neecologice; 

- Ambalajul produselor ecologice este din materiale biodegradabile, care nu 

contaminează nici produsele şi nici mediul înconjurător; 

- Transportul produselor ecologice şi al animalelor se face cu minim de pierderi şi 

pe distanţe mici; 

- Produsele ecologice sunt etichetate sau/şi însoţite de un document pe care scrie 

denumirea produsului, numele şi adresa persoanei sau a companiei producătoare, 

denumirea organismului ce a făcut inspecţia, metodele de producere sau de 

prelucrare şi menţiunea "Produs certificat ecologic". De asemenea, pe etichetă se 

pune, obligatoriu, sigla corespunzătoare sistemului naţional de producţie adoptat,  

o.f. – agricultură organică, a.b. – agricultură biologică sau a.e. – agricultură 

ecologică, eticheta  uniuniii europene, şi se înscrie compoziţia produsului, inclusiv 

ingredientele şi aditivii, precum şi termenul de valabilitate. Produsele din fermele şi 

societăţile agroindustriale în conversie se etichetează diferit de cele ecologice. 

Folosirea expresiei "Produs ecologic în conversie" nu se recomandă însă, pentru a 

nu provoca confuzii în rândul cumpărătorilor; 

1.3.7. Forţa de muncă – necesar şi calitate. 

- În agricultura ecologică necesarul de forţă de muncă este mai mare decât în 

agricultura convenţională ceea ce, din punct de vedere practic, înseamnă noi locuri 

de muncă, dar şi cheltuieli suplimentare; 

- Munca în ferma şi societatea agroindustrială ecologică este pasionantă şi 

reconfortantă şi se bazează pe analiza sistemică şi decizii raţional - ştiinţifice 

inovatoare. 

Aşadar, după cum spune Radu Stoianov, agricultura ecologică nu trebuie nici 

absolutizată, nici ignorată. Sunt situaţii pentru care aceasta constituie singura soluţie 
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(unităţile agricole, producătoare de alimente şi de comercializare a produselor 

agroalimentare cu probleme grave de mediu – terenuri degradate din punct de vedere  

fizic şi biologic, soluri şi ape de suprafaţă şi freatice poluate cu substanţe şi materiale 

organice şi minerale, biodiversitate scăzută etc.), în alte situaţii este un ajutor esenţial 

(unităţi economice agricole şi alimentare sărace ori falimentare), iar în altele nu se 

justifică (ferme, asociaţii şi societăţi agricole, alimentare şi comerciale mari şi bogate).  
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Chestionar: 

1. Care sunt termenii şi simbolurile atribuite de Uniunea Europeană pentru a caracteriza  

sistemul de agricultură ecologică şi a recunoaşte produsele agricole şi alimentare ecologice 

din România? 

 a. Agricultură ecologică, respectiv „ae‖; 

 b. Agricultură biologică, respectiv „ab‖; 

 c. Agricultură organică, respectiv „of‖; 

 

2. Care sunt principalele etape (curente) din istoria agriculturii ecologice? 

 a. Agricultura empirică, darwininistă şi sistemică; 

 b. Agricultura medievală, agricultura capitalistă şi agricultura socialistă; 

 c. Agricultura biodinamică, agricultura organică şi agricultura biologică; 

 

3. De ce agricultură ecologică? 

a. Este un sistem modern de agricultură orientat către obţinerea de producţii mari şi eficiente; 

b. Este singurul sistem de agricultură care poate soluţiona, cel puţin în parte, problemele 

supraproducţiei şi producţiei de subzistenţă şi promovează cultura agrară şi alimentară cu efect 

durabil; 

 c. Este un sistem intensiv de agricultură bazat pe chimizare, mecanizare şi biotehnologii; 

 

4. Cum definiti agricultura ecologică? 

a. Arta sau ştiinţa cultivării terenurilor şi a creşterii animalelor în vederea obţinerii de produse 

agricole şi alimentare în cantităţi cât mai mari; 

b. Arta sau ştiinţa dministrării sau ţinerii sub control a vieţuitoarelor agricole şi a mediului lor 

de viaţă în folosul omenirii, prin metode şi mijloace moderne care nu dăunează mediului 

înconjurător; 

c. Arta sau ştiinţa însuşirii şi asamblării cunoştinţelor teoretice despre natură şi agricultură în 

sisteme tehnologice multifuncţionale de cultivare a terenurilor, creştere a animalelor şi de 

prelucrare şi comercializare a produselor agricole şi alimentare, bazate, preponderent, pe 

resursele energetice (naturale şi umane), materiale, economice şi informaţionale ale sistemelor 

agricole şi în conformitate cu legile şi însuşirile sistemelor naturale; 

 

5. Care sunt principalele grupe de obiective ale agriculturii ecologice? 

 a. Obiective naturale, vegetale şi zootehnice; 

b. Obiective privind mediul înconjurător, plantele cultivate, animalele domestice şi socio-

economice; 
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 c. Obiective ecologice, economice şi sociale; 

 

6. Care sunt principiile agriculturii ecologice? 

a. Principiul minimului, principiul optimului, principiul vaselor comunicante şi principiul 

drumurilor scurte; 

b. Principiul transformării şi conservării energiei, reciclării, principiul Carnot, principiul Le 

Chatelier; 

c. Principiul ecologiei, principiul sănătăţii, principiul corectitudinii şi principiul precauţiei; 

 

7. Care sunt principalele tipuri de agricultură ecologică? 

 a. Agricultura conservativă, agricultura biotehnologică, agricultura de semisubzistenţă ; 

b. Agricultura de precizie, agricultura durabilă, agricultura sustenabilă ; 

c. Agricultura eologică propriu-zisă (organică sau biologica), agricultura biodinamică şi 

agricultura naturală; 

 

8. Care sunt principalele structuri instituţionale guvernamentale şi neguvernamentale din 

România implicate direct în susţinerea, dezvoltarea şi promovarea agriculturii ecologice? 

a. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Federaţia Naţională de Agricultură Ecologică, 

Asociaţia Bioagricultorilor din România „BIOTERRA‖, Asociaţia BioRomânia şi Asociaţia 

Română pentru Agricultură Durabilă, precum şi unităţi de cercetare şi învăţământ agricol; 

b. Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, TERRA Mileniul III, Green Peace, EcoRural;  

c. Ministerul Turismului, Organizaţia Mondială a Sănătăţii, ANTREC, Universitatea 

Ecologică; 

 

9. Care sunt principalele particularităţi practice ale sistemelor agro-ecologice? 

 a. Amplasarea, dimensiunile, durata, conversia şi certificarea; 

c. Cultivarea terenurilor, creşterea animalelor şi prelucrarea produselor agricole 

corespunzătoare exigenţelor privind calitatea şi protecţia mediului înconjurător şi obţinerea de 

produse agricole şi alimentare conform cerinţelor consumatorilor; 

 c. Depozitarea, ambalarea, etichetarea şi transportul produselor agricole şi alimentare; 

 

10. Cum se etichetează produsele agricole şi alimentare obţinute în perioada de conversie? 

 a. „Produs certificat ecologic‖; 

 b. „ae‖; 

 c. „Produs ecologic în conversie‖ 
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Capitolul 2: Managementul unităţilor agro-ecologice 

 

Adoptarea celor mai potrivite decizii în (re)proiectarea, înfiinţarea şi menţinerea unei unităţi 

agro-ecologice de producţie (fermă sau/şi unitate de procesare şi comercializare) impune 

efectuarea unui ansamblu de activităţi de documentare, organizare şi conducere a proceselor 

microeconomice specifice unor astfel de unităţi de producţie agricolă.   

 

Secţiunea (unitatea didactică) 2.1: reglementări în vigoare: 

2.1.1. Cadrul politic naţional şi internaţional.  

Deşi din punct de vedere conceptual şi aplicativ agricultura ecologică este cunoscută de peste 

80 de ani, acest sistem de agricultură a intrat în atenţia oamenilor politici în anul 1980, 

moment care coincide cu creşterea îngrijorării privind efectele negative ale dezvoltării 

agriculturii asupra mediului înconjurărtor şi cu introducerea politicilor de sprijin a măsurilor 

de agro-mediu, inclusiv a agriculturii ecologice (Stolze, Matthias & Lampkin, Nicolas).  

Aceeaşi autori susţin că în materie de agricultură ecologică Uniunea Europeană foloseşte 3 

tipuri de instrumente politice: instrumente legislative, instrumente financiare şi instrumente 

de comunicare.  

 

2.1.1.1 Cadrul legislativ naţional şi internaţional. 

Producătorii agricoli au şansa de a exploata o multitudine de oportunităţii economice, care 

decurg din programul elaborat de Comisia Europeană în sectorul agriculturii ecologice. Acest 

program are ca scop, de fapt, integrarea  protecţiei mediului în agricultură, sau cu alte cuvinte 

aplicarea „politicilor verzi” şi promovarea şi gestionarea calităţii şi siguranţei producţiei 

alimentare.  

Dintre instrumentele legislative ale Uniunii Europene, cele mai reprezentative sunt: 

REGULAMENTUL (CE) NR. 834/2007 AL CONSILIULUI din 28 iunie 2007 privind 

producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a 

Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 şi REGULAMENTUL (CE) NR. 889/2008 AL COMISIEI 

din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 

al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, care prevăd în 

detaliu cum să se gestioneze producţia agricolă ecologică în statele membre (Regulamentul 

834/2007 şi Regulamentul 889/2008 se află pe siteul Uniunii Europene (U.E.):  

http//:europa.eu.int/eur-lex şi al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale 

(MAPDR): www.mapam.ro) 

 

http://www.mapam.ro/
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Conform site-ului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (www.madr.ro)/2011, 

legislaţia naţională în domeniul agriculturii ecologice este reprezentată de următoarele acte 

legislative:  

a. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 17 aprilie 2000 privind 

produsele agroalimentare ecologice; 

b. ORDIN nr. 6 din 11 ianuarie 2011 privind modificarea şi completarea 

Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 65/2010 pentru aprobarea 

regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a 

organismelor de inspecţie şi certificare şi de supraveghere a activităţii organismelor de 

control; 

c. ORDIN nr. 252 din 10.11.2010 pentru modificarea Ordinului ministrului 

agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 219/2007 pentru aprobarea regulilor 

privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică; 

d. ORDIN nr. 51 din 1 martie 2010 pentru aprobarea regulilor naţionale 

privind autorizarea importurilor de produse agroalimentare ecologice din ţări terţe; 

 

2.1.1.2 Instrumente financiare.  

Din această categorie face parte sprijinul financiar acordat producătorilor agricoli din Uniunea 

Europeană prin: 

- plăţi directe pe unitatea de suprafaţă atât pentru perioada de conversie, cât şi pentru 

menţinerea producţiei agricole ecologice vegetale; 

- granturi pentru investiţii; 

- programul de îmbunătăţire a bunăstării animalelor. 

La noi în ţară, cele mai importante măsuri de sprijin financiar sunt prevăzute de următoarele 

acte legislative: 

a. HOTĂRÂRE nr. 759 din 21 iulie 2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru 

îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică; 

b. HOTĂRÂRE nr. 1095/10.11.2010 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 

755/2010 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte de vacă din zonele 

defavorizate şi a Hotărârii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice 

pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică; 

c. HOTĂRÂRE nr. 1303/ 15.12.2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii 

Guvernului nr. 755/2010 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte de 

vacă din zonele defavorizate şi a Hotărârii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de  

 

http://www.madr.ro/
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ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură 

ecologică; 

d. HOTĂRÂRE nr. 590 din 8 iunie 2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii 

Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii 

produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică; 

e. ORDIN nr. 147 din 16 iunie 2011 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului 

agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 17/2011 privind aprobarea reducerilor şi excluderilor 

aplicabile cererilor de plată a ajutorului specific pentru îmbunătăţirea calităţii produselor 

agricole în sectorul de agricultură ecologică. 

Pentru a asigura dezvoltarea agriculturii ecologice pe măsura potenţialui natural, economic şi 

social European şi naţional şi a cerinţelor consumatorilor, instrumentele financiare ar trebui 

divesificate după cum urmează: granturi pentru investiţii în prelucrarea produselor agricole 

ecologice şi distribuirea produselor alimentare ecologice; sprijinirea iniţiativelor comerciale, 

inclusiv a noilor structuri (canale) de vânzare, finanţarea studiilor de fezabilitate, analizelor de 

piaţă şi a proiectelor de achiziţii plublice, granturi pentru cooperativele de consumatori etc. 

 

2.1.1.3 Instrumente de comunicare. 

În Uniunea Europeană, inclusiv în România cele mai folosite metode de comunicare sunt: 

consultanţa şi asistenţa tehnică, programele de formare profesională, educaţie şi cercetare, 

granturile de investiţii pentru proiecte demonstrative, sprijinul pentru înfiinţarea de structuri   

instituţionale şi îmbunătăţirea activităţii acestora. Pentru agricultura ecologică, importante sunt 

şi campaniile de informare şi promovare cum este cea care se face pe siteul Uniunii Europene 

www.organic-farming.europa.eu unde, sub sloganul „Agricultura ecologică – Bună 

pentru Natură, Bună pentru tine”, Comisia Europeană pune la dispoziţia cetăţenilor statelor 

membre ale Uniunii Europene interesaţi, informaţii, în limba naţională, privind modalitatea în 

care agricultura ecologică contribuie la protecţia resurselor naturale, la biodiversitate şi la 

bunăstarea animalelor, precum şi la dezvoltarea zonelor rurale. Acest site web poate fi 

folosit ca punct de acces la toate aspectele referitoare la politica privind agricultura 

ecologică a UE şi pentru a descărca materiale informative cum ar fi broşuri sau pliante. De 

asemenea, ultimele ştiri şi evenimentele viitoare sunt prezentate într-o secţiune specială a 

site-ului.  

În România, în afară de instrumentele menţionate anterior, un rol important în promovare 

agriculturii ecologice l-a avut şi îl are sprijinul financiar acordat de Ministerul Economiei şi 

Comerţului pentru participarea la BIOFACH, una dintre cele mai mari expoziţii internaţionale 

de profil. 

  

http://www.organic-farming.europa.eu/
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/environment/biodiversity_ro
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/animal-welfare_ro
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/society-economy/rural-development_ro
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy_ro
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy_ro
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/download-information_ro
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/news_ro
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2.1.2 Logo-uri (sigle) internaţionale şi naţionale. 

Merită, de asemenea, subliniat faptul că normele cu privire la produsele ecologice se 

întemeiază pe un sistem bazat pe voluntariat, astfel că, pentru a identifica produsele ecologice 

poate fi folosit logo-ul U.E. al agriculturii ecologice, coroborat sau nu cu logo-urile naţionale 

sau private. Logo-ul agriculturii ecologice din UE oferă consumatorilor încredere în ceea ce 

priveşte originea şi calităţile hranei şi băuturilor produse în conformitate cu regulamentele 

Uniunii Europene. 

Pentru a eticheta un produs ca fiind ecologic, trebuie sa se respecte în totalitate Regulamentul 

Cosiliului nr. 834/2007 şi Regulamentul Comisiei nr. 889/2008, care conţin un minimum de 

norme cu privire la producţia, procesarea şi importul produselor ecologice, inclusiv 

procedurile de inspecţie, etichetare şi marketing pentru întreaga Uniune Europeană (UE).  

Primul logo al agriculturii ecologice a fost lansat la sfârşitul anului 1990 şi s-a folosit voluntar 

în UE doar de către producătorii ale căror sisteme de producţie şi produse au fost inspectate de 

organismele de inspecţie şi din rapoartele de inspecţie a reieşit că au corespuns cerinţelor 

regulamentului UE 2092/91. De asemenea, acest logo a fost folosit numai dacă produsele 

ecologice conţineau, cel puţin, 95% ingrediente ecologice şi dacă aceste produse au fost 

procesate, ambalate şi etichetate în U.E. sau în alte ţări non – U.E. care au un sistem de 

inspecţie echivalent. 

  

Începând de la 01 iulie 2010, logo-ul din 1990 nu mai poate fi folosit, fiind înlocuit cu cel din 

imaginea următoare, care, acum este obligatoriu pentru toate produsele alimentare ecologice 

obţinute în UE. Acest logo nu este obligatoriu pentru produsele alimentare ecologice 

neambalate produse şi importate în UE dintr-o ţară terţă. 
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În România, alături de sigla comunitară trebuie folosită şi sigla naţională „ae. Sigla ,,ae, 

proprietate a MAPDR , garantează că produsul, astfel etichetat, provine din agricultura 

ecologică şi este certificat de un organism de control. Regulile de utilizare a siglei ,,ae‖ sunt 

cuprinse în anexa nr.1 la Ordinul comun pentru modificarea şi completarea Anexei la Ordinul 

ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 317/2006 şi al preşedintelui 

Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr.190/2006 pentru aprobarea Regulilor 

specifice privind etichetarea produselor agroalimentare ecologice. Dreptul de utilizare a siglei 

,,ae‖ pe produsele, etichetele şi ambalajele produselor ecologice îl au producătorii, procesatorii 

şi importatorii care sunt înregistraţi la MAPDR şi au contract cu un organism de control 

aprobat de către MAPDR. 

 

 

Pe durata întregului lanţ de obţinere a unui produs ecologic, operatorii trebuie să respecte 

permanent regulile stabilite în legislaţia comunitară şi naţională. Ei trebuie să-şi supună 

activitatea unor vizite de inspecţie, realizate de organisme de inspecţie şi certificare, în 

scopul controlului conformităţii cu prevederile legislaţiei în vigoare privind producţia 

ecologică. 

 

2.1.3 Trasabilitate. 

O altă prioritate a Comisiei Europene a fost elaborarea conceptului de trasabilitate 

(posibilitatea de a urmări „traseul‖ unui produs alimentar de la început până la vânzarea sa şi 

invers).  

http://www.mapam.ro/pages/agricultura_ecologica/ORDIN_317_2006.zip
http://www.mapam.ro/pages/agricultura_ecologica/ORDIN_317_2006.zip
http://www.mapam.ro/pages/agricultura_ecologica/ORDIN_317_2006.zip
http://www.mapam.ro/pages/agricultura_ecologica/ORDIN_317_2006.zip
http://www.mapam.ro/pages/agricultura_ecologica/ORDIN_317_2006.zip
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Încă din ianuarie 2005 prin regulamentul nr. 178/2002 a fost adoptat sistemul obligatoriu de 

trasabilitate a alimentelor. Acest regulament conţine principiile generale şi cerinţele legii  

alimentului, instituie înfiinţarea Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară si stabileşte 

procedurile legate de siguranţa alimentului.  

Trasabilitatea a devenit obiectul unei atenţii speciale în rândul producătorilor din industria 

alimentară şi al consumatorilor, datorită asocierii sale cu probleme, precum siguranţa 

produselor alimentare (ne putem gândi la criza provocată de Encefalopatia Spongiformă 

Bovină - BSE) şi garantarea originii (ne putem gândi la contaminarea cu Organisme 

Modificate Genetic). Abilitatea de a lua rapid măsuri efective şi sigure ca răspuns la urgenţele 

privind sănătatea de-a lungul întregului lanţ de producere a alimentelor este de maximă 

importanţă (putem, de asemenea, vorbi de trasabilitatea responsabilităţilor).  

Trasabilitatea lanţului alimentar se referă la toate informaţiile care rezultă „din câmp până la 

masa consumatorului” cu scopul de a merge în profunzime la variabilele productive şi 

calitative. Toate aceste informaţii trebuie gestionate printr-un adevărat „sistem informaţional 

al lanţului alimentar‖ cu puncte variate de acces, de exemplu la public, la Autoritatea de 

sănătate, la organismele de certificare, la personalul tehnic responsabil şi la gestionarea 

afacerii având drept scop crearea unui sistem total transparent.  

Pentru a atinge acest scop, sunt necesare următoarele documente principale: 

a) Regulamentul tehnic (sau manualul) al trasabilităţii, al cărui principiu este 

descrierea a tot ceea ce se face şi, bineînţeles, de a face ceea ce este scris pentru a 

garanta trasabilitatea lanţului alimentar; 

b) Documentarea privind sistemul de producţie, care conţine proceduri 

operaţionale, proceduri tehnice, instrucţiuni specifice de lucru şi măsurile pe care o 

firmă din lanţul alimentar trebuie să le adopte pentru a garanta funcţionarea corectă a 

sistemului de urmărire; 

c) Schema de certificare, care punctează regulile prin care agenţia de 

reglementare şi operatorii acestui lanţ trebuie să interacţioneze între ei şi să garanteze 

conformitatea produsului cu normele de referinţă; 

d) Diagrama procesului , este o schiţă unde sunt prezentate diferite faze ale 

producţiei. De asemenea, în această schiţă se subliniază şi fazele în care trasabilitatea 

poate fi pierdută. Este deci documentul care descrie istoricul produsului (înţeles ca 

fiind cel mai apropiat de unitatea de vânzare);  

e) Planul de control, este un document prin care se stabileşte tipul şi modul de 

realizare a operaţiunilor de verificare a produsului in timpul ciclului de producţie 

(colectarea de probe, analize chimice, laboratoare, etc.). Astfel de verificări sunt 
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efectuate, în mod normal, atât de către conducerea unităţii de producţie alimentară cât 

şi, în cazul certificării, de un alt organism specializat. De bună seamă că, pentru lanţul  

alimentar agro-ecologic, este esenţială activitatea depusă de către Organismele de 

inspecţie şi certificare, autorizate de către Autoritatea naţională în conformitate cu 

Reg. nr. 834/2007 şi Reg. nr. 889/2008. Aceste organisme îşi desfăşoară activitatea în 

conformitate cu manualele operaţionale de specialitate, iar activitatea lor este 

planificată în aşa fel încât să garanteze controlul întregului lanţ alimentar în toate 

fazele sale.  

 

2.1.4 Planificare conversie.  

Operatorii agricoli care optează pentru a produce conform metodelor agro-ecologice, 

trebuie să-şi elaboreze cu grijă planul de conversie a fermelor lor, prin respectarea în totalitate 

a standardelor agriculturii ecologice şi să-şi supună ferma controlului unui Organism de 

Inspecţie şi Certificare acreditat de către Autoritatea Naţională competentă. 

Scopul „planului de conversie‖ este să călăuzească producătorii ecologişti în perioada de 

conversie şi să-i ajute să realizeze obiectivele pe care şi le-au propus. Un plan de conversie 

este o „fotografie‖ a unităţii agricole făcută pe baza analizei şi examinării încrucişate a tuturor 

datelor existente, în vederea stabilirii soluţiilor tehnice. 

De asemenea, toate planurile fermei ecologice, inclusiv cel al conversiei  trebuie să fie 

aprobate în prealabil de către organismul de inspecţie. 

Aşadar, planul de conversie presupune evaluarea atentă a următoarelor aspecte: 

 Istoria câmpului/fermei;  

Este o sarcină importantă pentru fermierul (producătorul) ecologist care presupune colectarea 

tuturor informaţiilor posibile privind practicile agronomice, problemele din procesul de 

producţie şi recoltele obţinute; 

  Starea de fertilitate a solului; 

Este un pas important pentru programul de fertilizare care se materializează prin efectuarea 

cartării agrochimice şi, dacă se poate, pedologice; 

  Mediul social; 

În perioada de conversie, orice producător agricol trebuie să cunoască bine comunitatea în 

care îşi desfăşoară activitatea şi dacă în zona respectivă mai sunt alte unităţi agro-ecologice 

sau se desfăşoară proiecte de protecţie a mediului. Ȋ n acest fel el poate face schimb de 

informaţii şi primeşte sugestii folositoare şi nu se simte ca un pionier. De asemenea, el trebuie 

să afle unde sunt punctele de vanzare sau/şi agenţii care comercializează produse şi servicii de 

interes pentru agricultura ecologică şi să cunoască comercianţii care ar putea să-i cumpere 
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produsele. Producătorii agricoli care nu deţin toate echipamentele necesare, ar fi bine să-i 

cunoască pe ceilalţi operatori sau procesatori din zonă care ar putea să le împrumute 

echipamente şi să le acorde consultanţă, sau să se ofere voluntar pentru a executa orice lucrare 

agricolă de care este nevoie. 

  Nivelul de pregătire teoretică şi aplicativă a producătorului; 

Aceste aspecte joacă un rol important în stabilirea timpului şi a metodelor pentru introducerea 

noutăţilor în fermă şi pentru a se asigura sprijinul tehnic necesar. Motivaţia producătorului 

este cel mai important factor de succes, astfel încat dacă un producător nu este convins sau nu 

a „digerat‖ îndeajuns idea de unitate (fermă, unitate de procesare, comercializare etc) agro-

ecologică, această iniţiativă are şanse să nu reuşească. Este, de asemenea, adevărat că 

persoanele care din afara noii unităţi (fermei) agro-ecologice, cum ar fi procesatorii, urmăresc 

mai degrabă propriile interese decât pe cele ale noului antrepenor agro-ecologist. 

 Dotarea cu echipamente şi dorinţa de a investi; 

Timpul necesar pentru începerea unei afaceri în domeniul agro-ecologic, depinde nu doar de 

convingerea operatorului exprimată anterior dar şi de inputurile şi echipamentele disponibile 

în fermă şi în teritoriu. Dorinţa operatorului de a investi bani în fermă are, de asemenea, o 

influenţă asupra timpului de implementare a planului de conversie. Sfaturile experţilor vor 

sugera desigur soluţii alternative temporare care, pe de o parte, vor convinge producătorul că 

operaţiile sunt practicabile şi că merită investiţia iar, pe de altă parte, nu vor întârzia excesiv 

deciziile tehnice importante ale acestuia. 

 Constrângeri; 

Câteva restricţii de natură organizatorică şi de mediu, pot afecta foarte mult opţiunile tehnice 

şi pot cere chiar mai multă atenţie în acţiunile care trebuie întreprinse pentru atingerea 

obiectivelor. Cele mai frecvente sunt: restricţiile de mediu şi politice, sursele de poluare din 

vecinătate, inclusiv autostrăzile, lipsa serviciilor de specialitate, nerecunoaşterea prin planurile 

regionale. 

Toate aceste informaţii adunate şi bine analizate, vor ajuta operatorul să elaboreze un plan de 

conversie care va include soluţii tehnice considerate ca cele mai adecvate pentru 

ferma/compania sa. 

Un plan de conversie este folositor şi pentru a evidenţia faptul că în agricultura ecologică nici 

o acţiune nu se termină de la sine şi întotdeauna vizează mai multe obiective. Acţiunile vor fi 

eficiente în măsura în care echilibrul solului şi al ecosistemului agricol este asigurat şi 

respectat. 
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2.1.5 Certificare 

 Normele U.E. prevăd că fiecare stat membru trebuie să înfiinţeze propriul sistem de inspecţie 

şi certificare care va opera prin desemnarea unei autorităţi de control ce va asigura 

supravegherea organismelor de inspecţie şi certificare (anexa 1) şi trebuie să îndeplinească 

cerinţele internaţionale privind standardele de calitate EN 45011 sau ISO 65. 

Orice operator care produce, prepară sau importă produse obţinute conform metodelor 

ecologice trebuie să informeze autoritatea competentă din statul membru în care îşi desfăşoară 

activitatea, despre activitatea sa. Organismul de inspecţie şi certificare solicită producătorului 

să facă o descriere completă a unităţii de producţie, să identifice spaţiile de depozitare, zonele 

de recoltare, precum şi spaţiile de ambalare. Odată ce acest raport a fost efectuat, producătorul 

trebuie să anunţe Organismul de inspecţie şi certificare asupra programului său anual de 

producţie.  

Sistemul de certificare constă în audit şi aprobarea procesului de gestionare a producţiei pus în 

aplicare de către operatorul care doreşte să obţină produse ecologice, urmate de monitorizarea 

permanentă a conformităţii procesului de producţie şi analizarea probelor luate, atât din 

producţie / prelucrare sau de la piaţă.  

Certificarea – cadru, prin evaluare iniţială şi monitorizare ulterioară, are rolul de a oferi 

clienţilor o asigurare independentă şi demnă de încredere, prin certificarea producţiilor 

conform cerinţelor  legislaţiei actuale cu privire la produsele din fermele ecologice.  

Activitatea organismelor de inspecţie şi certificare este finanţată prin taxele de inspecţie pe 

care operatorii trebuie să le plătească. Valoarea acestor taxe este în funcţie de dimensiunea şi 

tipul afacerii, precum şi de numărul de specializări ale unităţii de producţie. În toate cazurile, 

această taxă asigură acoperirea costurilor pentru activităţile de inspecţie şi certificare.  

Din punct de vedere administrativ, cea mai importantă însuşire a sistemelor de agricultură 

ecologică este gama largă de angajamente ale producătorilor, precum documentaţia care 

trebuie prezentată cu ocazia inspecţiilor periodice ale organismelor de certificare acreditate. 

Pentru a  certifica produsele obţinute prin metode ecologice, este obligatoriu a fi parcursă 

următoarea procedură: 

- Înştiinţarea privind producţia prin metode ecologice; 

Această notificare trebuie depusă la Autoritatea şi organismul de certificare numite la nivel 

naţional. Conţinutul documentaţiei depuse trebuie actualizat ori de câte ori au loc schimbări în 

activitatea de producţie, sau în cazul apariţiei unor probleme administrative, precum achiziţiile 

sau renunţarea/schimbarea titlurilor de proprietate. 

- Primul document de evaluare 
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Organismul de certificare efectuează prima evaluare a documentaţiei depusă de fermier. Dacă 

rezultatul evaluării este negativ (ex. documentaţie incompletă sau inadecvată), producătorul va 

fi rugat să furnizeze, într-un timp bine stabilit,  documente suplimentare, pentru a nu fi exclus 

din sistemul de producţie ecologică. 

- Începerea vizitei de inspecţie 

Tehnicienii organismului de inspecţie şi certificare trebuie să verifice dacă întreaga organizaţie 

şi procesele de producţie corespund normelor agriculturii ecologice. De asemenea, ei au 

sarcina de a-l îndruma pe fermier să-şi îndeplinească angajamentele asumate. 

- Admiterea în sistemul de control 

Comisia de certificare evaluează documentele fermierului şi rapoartele vizitelor de inspecţie. 

În consecinţă, aceasta decide dacă va admite ferma în sistemul de producţie ecologică. 

- Declaraţia de conformitate 

Acest pas are ca obiectiv specificarea evaluării pozitive, tipul producţiei, numărul de 

înregistrare în registrul de control al operatorilor şi data de începere şi încetare a valabilităţii 

atestării. 

- Planul anual de producţie  

Acest document trebuie trimis organismului de certificare de către responsabilul unităţii de 

producţie până la 31 mai a fiecărui an. Orice schimbare substanţială privind culturile agricole, 

suprafaţa sau producţia estimată, care a survenit după trimitirea planului anual de producţie, 

trebuie notificată organismului de inspecţie şi certificare. 

- Planul anual de procesare 

Acest document trebuie să conţină toate produsele pe care operatorul intenţionează să le 

proceseze în ferma sa, într-o unitate terţă sau în numele unei unităţi terţe, în conformitate cu 

normele agriculturii ecologice. 

- Certificarea produselor şi emiterea autorizaţiei de etichetare; 

Emiterea autorizaţiei pentru etichetarea oficială a produselor ecologice, poate fi cerută de orice 

operator care a fost acceptat în sistemul de inspecţie.   

Operatorul supus inspecţiei trebuie să respecte regulamentele naţionale şi comunitare privind 

agricultura ecologică, să furnizeze documentaţia cerută de sistemul de inspecţie, să permită 

accesul angajaţilor organismului de inspecţie la locurile de producţie, la registrele de casă şi la 

alte documente (ex. facturi, registrele de TVA etc.). 

De asemenea, operatorul trebuie să permită echipei de inspecţie accesul la toate produsele şi 

ingredientele de origine agricolă şi neagricolă pentru a stabili dacă sunt cele dorite şi să le 

notifice dacă s-au schimbat substanţial.   
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Conform anexei 2.1, la începutul anului 2011, în România erau înregistrate 16 organisme de 

inspecţie şi certificare, dintre care numai „ECOINSPECT‖ şi „CERTROM‖ sunt originare din 

România. 

 

2.1.6 Standarde IFOAM, NOP şi JAS. 

Întrucât "ecologic, biologic sau organic" nu înseamnă  acelaşi lucru în întreaga lume şi că, la 

nivel mondial, standardele de producţie şi de prelucrare a alimentelor ecologice nu sunt 

armonizate între ţări, Federaţia Internaţională a Mişcărilor de Agricultură Ecologica (IFOAM), 

a elaborat "normele (standardele) de bază" prin care se stabileşte modul cum produsele 

ecologice trebuie să fie obţinute, prelucrate şi distribuite (Standardele  de bază IFOAM se 

găsesc pe siteul IFOAM: www.ifoam.org şi în anexa 2.2). De asemenea, standardele IFOAM 

oferă cadrul pentru elaborarea standardelor naţionale şi regionale şi a programelor 

organismelor de inspecţie şi certificare şi organizaţiile de standardizare din întreaga lume şi 

previn folosirea standardelor naţionale ca bariere comerciale. Standardele naţionale şi 

regionale pot fi utilizate numai după aprobarea de către IFOAM.  

 

 

Un ghid armonizat cu privire la producţia agricolă a fost elaborat şi de Organizaţia pentru 

Alimentaţie şi Agricultură (FAO) a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) şi Organizaţia 

Mondială a Sănătăţii (OMS). Ghidul FAO & OMS este o sursă utilă pentru stabilirea setului 

de reguli pentru furnizorii publici şi producătorii, care doresc să dezvolte regulamente în acest 

domeniu. În special, Codex Alimentarius, o combinare a programului de Standarde 

Alimentare FAO şi OMS, care a fost iniţiat în anul 1991 (cu participarea de observatori din 

partea diferitelor organizaţii, inclusiv din partea IFOAM şi Uniunea Europeană.) pentru a 

elabora ghidul de producţie agricolă, procesare, etichetare şi marketing al alimentelor 

ecologice. Cerinţele acestui Codex sunt în acord cu standardele de bază IFOAM şi 

regulamentul U.E. pentru alimente ecologice. Îndrumările cu privire la comerţul alimentelor 

ecologice au în vedere şi pun preţ pe câteva norme şi reguli existente care operează în mai 

multe ţări (regulile U.E. având rol prioritar). De asemenea, aceste îndrumări definesc natura 

producţiei de alimente ecologice şi previn plângerile ce ar putea surveni datorită inducerii în 

http://www.ifoam.org/


 

 

59 

 

eroare a consumatorilor cu privire la calitatea produsului şi modul său de obţinere. Acest 

Codex constituie o bază relevantă pentru armonizarea regulilor internaţionale, în vederea 

sporirii încrederii consumatorului. Acesta este important şi pentru hotărâri echivalente supuse 

regulilor Organizaţiei Mondiale a Comerţului (WTO). Conform prevederilor din Codex, 

îndrumările pentru alimentele ecologice vor fi în mod regulat revizuite, cel puţin odată la 4 ani 

(Informaţii suplimentare se găsesc pe www.codexalimentarius.net şi pe siteul FAO: 

www.fao.org/organicag/). La ultima revizuire au fost introduse câteva reguli noi, care 

afectează mai ales consumatorii, cu excepţia celor care consumă produse agricole şi 

alimentare ecologice. 

Merită menţionat că în câteva ţări din Uniunea Europeană. au fost elaborate regulamente, 

naţionale pentru produsele ecologice. Nu este neobişnuit că acest gen de regulamente asupra 

producţiei ecologice, apărute mult înaintea regulamentului Uniunii Europene, au revenit în 

actualitate. În câteva ţări europene, precum Anglia, Italia, Danemarca, Austria, Ungaria, 

Suedia şi Elveţia, asociaţiile de fermieri au formulat deja standardele şi schemele lor private 

de etichetare mult înainte ca regulile europene şi naţionale să revină în actualitate. Aceste 

etichete şi branduri sunt, de obicei, de încredere pentru consumatori şi, ca atare, sunt admise şi 

de autorităţile naţionale şi europene. 

Pentru ca etichetele private pentru produsele ecologice să fie acceptate, este necesar ca toţi 

operatorii (producători, procesatori şi comercianţi) să îndeplinească atât cerinţele 

regulamentelor Uniunii Europene, sau cele naţionale, dar, să se supună şi standardelor private 

de etichetare. Acele etichete private sunt supuse unei verificări suplimentare privind  

competenţa şi certificarea. 

Câteva organisme de inspecţie europene acreditate de Ministerul Agriculturii al SUA şi 

Japoniei, pot să ofere certificate valide şi recunoscute pentru operatorii europeni de produse 

ecologice care vor să exporte aceste produse în ţările respective. Astfel de certificări sunt: 

NOP - Programul Naţional de Agricultură Organică al SUA (Anexa 2.3 şi 

www.ams.usda.gov/nop/indexIE.htm) şi JAS – Standardul  Japonez de Agricultură (Anexa 

2.4 şi http://www.maff.go.jp/soshiki/syokuhin/hinshitu/e_label/index.htm).). 

Menţionăm, de asemenea, că supraveghere internaţională pentru certificarea ecologică, se face 

de către Serviciul Internaţional de Acreditare Ecologică (IOAS), o organizaţie independentă, 

non-profit, înregistrată în Delaware, SUA. 

IOAS (http://www.ioas.org) implementează programul IFOAM de acreditare printr-un 

mecanism care garantează integritatea ecologică şi nu este împovărat de bariere naţionale. 

Procesul de acreditare IOAS este voluntar şi se face prin organisme de certificare active în 

sectorul agriculturii ecologice şi care nu au alte interese.  

http://www.codexalimentarius.net/
http://www.fao.org/organicag/
http://www.ams.usda.gov/nop/indexIE.htm
http://www.maff.go.jp/soshiki/syokuhin/hinshitu/e_label/index.htm
http://www.ioas.org/
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2.1.7 Norme excepţionale. 

Regulile excepţionale de producţie se referă la derogările de la normele aplicabile producţiei 

ecologice prevăzute în articolul 22 alineatul (2) litera a din Regulamentul  (CE) nr. 834/2007 

acordate de Comisia Uniunii Europene. 

Aceste derogări sunt limitate la minimum şi, după caz, în timp şi nu pot fi acordate decât în 

următoarele situaţii: 

 (a) pentru a garanta că productia ecologică poate fi demarată sau menţinută în exploataţii 

condiţionate din punct de vedere climatic, geografic sau structural; 

(b) pentru a garanta accesul la hrană, seminţe şi material de înmulţire vegetativ, animale vii şi 

alte mijloace agricole, atunci când astfel de inputuri nu sunt disponibile pe piaţă sub formă 

ecologică; 

(c) pentru a garanta accesul la ingrediente de origine agricolă, atunci când astfel de ingrediente 

nu sunt disponibile pe piaţă sub formă ecologică; 

(d) atunci când sunt necesare pentru a rezolva probleme specifice legate de gestionarea 

efectivelor crescute în mod ecologic; 

(e) atunci când sunt necesare în privinţa utilizării de produse şi substanţe specifice în cursul 

procesării, pentru a garanta producţia sub formă ecologică a unor produse alimentare 

binecunoscute; 

(f) atunci când sunt necesare măsuri temporare pentru a permite producţiei ecologice să 

continue sau să reîncepă în cazul unor catastrofe; 

(g) atunci când este necesar să se utilizeze aditivi alimentari sau alte substanţe ori aditivi 

destinaţi hranei pentru animale, sau alte substanţe, iar astfel de substanţe nu sunt disponibile 

pe piaţă altfel decât produse de către OMG-uri; 

(h) atunci când, în temeiul dreptului comunitar sau al dreptului naţional, este necesară 

utilizarea de aditivi alimentari şi a altor substanţe sau de aditivi destinaţi hranei pentru 

animale. 

 

2.1.8 Forme de sprijin pentru agricultura ecologică. 

Uniunea Europeană sprijină fermele ecologice prin măsurile de agromediu, la început prin 

regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2078/1992 şi apoi prin regulamentul Conciliului (CEE) nr. 

1257/1999. Măsurile de agromediu încurajează în mod deosebit agricultorii să protejeze, să 

menţină şi să amelioreze calitatea mediului pe terenul exploataţiei acestora. Măsurile de 

agromediu pot fi concepute la nivel naţional, regional sau local şi sunt, astfel, adaptate unor 

anumite sisteme agricole şi unor condiţii de mediu specifice. 
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În anul 2003, programele de agro-mediu au sprijinit cu fonduri circa jumătate din suprafaţa 

cultivată în sistem ecologic în cele 15 ţări membre U.E. De acest sprijin au beneficiat 86000 

ferme certificate ecologic şi în conversie, care, procentual, reprezintă circa 64% din numărul 

total de ferme ecologice (2). 

Regulamentul prevede că pentru a beneficia de sprijin comunitar, fermele trebuie să se 

angajeze că vor practica agricultura ecologică timp de 5 ani, iar acest sprijin se face anual şi în 

funcţie de suprafaţă şi tipul culturii. Valoarea maximă a fondurilor care pot fi primite de la 

Uniunea Europeană (U.E.) variază între 600 €/ha la culturile anuale, 900 €/ha la culturile 

perene specializate şi 450 €/ha pentru alte folosinţe prevăzute de Regulamentul nr. 1257/1999 

şi sunt semnificativ mai mari decât cele prevăzute prin regulamentul nr. 2078/1992. 

De asemenea, U.E. preferă sprijinirea financiară a organizaţiilor de producători agricoli, 

deoarece: 

1. Sectorul ecologic se dezvoltă rapid şi primirea informaţiilor/instruirea producătorilor 

agricoli este sigură numai în cazul structurilor asociative de producători agricoli; 

2. Multe canale de piaţă sunt accesibile numai organizaţiilor de producători; 

3. Mulţi procesatori de produse agricole cooperează cu asociaţii de producători 

specializate; 

4. Organizaţiile de producători reprezintă interesele fermierilor ecologişti în sfera 

publică; 

Conform ghidului pentru fermieri şi agricultori, în România agricultura ecologică este o 

submăsură în cadrul măsurii de agro-mediu şi este sprijinită financiar de Uniunea Europeană 

plăţile fie pentru conversia la producţia ecologică certificată, fie pentru menţinerea producţiei 

ecologice certificate pentru culturi pe teren arabil, păşuni permanente, culturi legumicole, 

plante aromatice şi medicinale şi culturi perene (vii şi livezi). De asemenea, Uniunea 

Europeană începând din anul 2008, sprijină financiar şi alte două submăsuri de agromediu – 

„Protecţia apei şi a solului‖, prin plăţi pentru înfiinţarea de culturi verzi‖ şi „Conservarea 

biodiversităţii şi gospodărirea extensivă a pajiştilor‖ prin plăţi pentru: pajişti cu înaltă valoare 

naturală, practici de lucru tradiţionale şi pajişti importante pentru păsări. 

 

 Secţiunea (unitatea didactică) 2.2: planificarea, monitorizarea şi controlul producţiei: 

Activităţile umane au contribuit semnificativ la dispariţia progresivă a mediilor naturale 

originale. Una din consecinţe este deteriorarea calităţii mediului teritoriilor locuite de om şi 

scăderea biodiversităţii acestora. În teoria agricolă, această simplificare a ecosistemelor este 
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corelată cu creşterea numărului de probleme în managementul activităţilor productive (ex. 

folosirea inputurilor exterme în circuitul productiv al fermei).  

În agricultura ecologică se reface complexitatea ecosistemelor. Calea sistemică este 

considerată optimă când ferma combină: diversitatea plantelor cultivate cu rotaţia şi  nivelul 

producţiei cu normele teritoriale, creşterea animalelor, elementele naturale şi cu 

managementul bun al terenului. Aceste combinaţii ale producţiei asigură un profit optim din 

resursele naturale disponibile şi procesele naturale regulatoare. 

Agricultura ecologică este un sistem şi nu o simplă acţiune de înlocuire a îngrăşămintelor 

chimice şi a altor produse chimice cu substanţe naturale.  

 

2.2.1 Paşi (care trebuie) urmaţi de fermierii ecologişti; 

Noi am identificat 10 paşi decisivi pentru orice temerar agro-ecologist, iar la fiecare pas am 

stabilit şi ce ar trebui făcut: 

2.2.1.1. Descoperirea expresiilor şi a conceptelor privind agricultura ecologică.  

Măsuri: Deşi cuvântul ecologie este la ordinea zilei, agricultura ecologică poate fi 

descoperită numai din surse de informare audio, video sau internet de specialitate, precum şi 

din programele de promovare a agriculturii ecologice ale Ministerului Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale, Federaţiei Naţionale de Agricultură Ecologică şi membrilor săi şi ale 

Uniunii Europene, sau cu ocazia târgurilor locale, zonale, naţionale şi internaţionale de 

profil. 

2.2.1.2. Însuşirea noţiunilor de bază privind agricultura ecologică: legi, principii şi 

particularităţi, inclusiv calităţile produselor agricole şi alimentare ecologice. 

Măsuri:Documentare, inclusiv participarea la cursuri de formare profesională şi la orice 

eveniment privind agricultura ecologică; 

2.2.1.3. Consultarea şi implicarea tuturor membrilor familiei privind înfiinţarea fermei 

ecologice, unităţii de procesare produse agro-ecologice, a activităţilor de comerţ naţional 

şi/sau internaţional cu produse agricole şi alimentare ecologice etc., respectiv despre 

intenţia de a consuma alimente ecologice. 

Măsuri:Informarea familiei privind intenţia de începere a afacerii în domeniul agriculturii 

ecologice şi modul cum aceasta se va desfăşura, respectiv despre decizia de a consuma 

alimente ecologice; 

Implicarea membrilor familiei în derularea afacerii în agricultura ecologică şi a consumului 

de alimente ecologice. 

2.2.1.4. Alocarea unei sume de bani special pentru afacerea din agricultura ecologică. 
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 Măsuri:Efectuarea unui contract de depozit cu o bancă comercială cu risc de faliment redus 

şi cu cea mai avantajoasă ofertă de dobândă şi condiţii de retragere. 

2.2.1.5. Proiectarea fermei, unităţii de procesare sau/şi de comercilizare (depozit sau/şi 

magazin) în perioada de conversie. 

Măsuri: Analiza SWOT (STOP); Definirea obiectului proiectului; Identificarea obiectivelor 

generale şi specifice;Estimarea obiectivelor specifice;Stabilirea metodelor şi mijloacelor 

tehnice;Realizarea prototipului teoretic;Implementarea prototipului. 

2.2.1.6. Echilibrarea sistemului agricol. 

Măsuri: Aplicarea tuturor măsurilor tehnice, economice şi sociale pentru refacerea 

potenţialului natural, economic şi social al unităţii agricole, agro-industriale sau/şi agro-

comerciale. 

2.2.1.7. Legalizarea afacerii agro-ecologice. 

Măsuri:Înregistrarea fermei, societăţii sau/şi a afacerii la registrul comerţului şi la 

administraţia fiscală; Selectarea organismului de inspecţie şi certificare; Înregistrarea ca 

fermă/societate şi/sau ca afacere agro-ecologică la DADR sau/şi MADR. 

2.2.1.8. Înscrierea într-o organizaţie profesională (ONG) cu profil agro-ecologic şi 

participarea voluntară la activităţile acesteia. 

Măsuri: Documentare privind ONG-urile de profil din România: adresă, statut, activităţi şi 

rezultate; 

Selectarea ONG-ului cel mai apropiat ca sediu şi activitate şi participarea la activităţile 

acesteia. 

2.2.1.9. Cooperare sau asociere cu alţi parteneri în vederea dezvoltării afacerii. 

Măsuri:Selectarea partenerilor; 

Stabilirea de relaţii mutuale sau contractuale cu partenerii selectaţi. 

2.2.1.10. Participare la târguri şi expoziţii naţionale şi/sau internaţionale. 

Măsuri:Documentare privind târgurile şi expoziţiile naţionale şi/sau  internaţionale; 

Înscriere din timp la târgurile şi expoziţiile naţionale şi/sau  internaţionale. 

 

 2.2.2. Istoria cultivăriii terenurilor şi  a creşterii animalelor; 

Pentru planificarea producţiei este foarte important să avem, pentru fiecare parcelă de teren, 

cât mai multe informaţii privind rotaţia şi succesiunea culturilor în ultimii 4 – 5 ani şi, în 

particular, despre: 

- tipurile de îngrăşăminte, erbicide, insectofungicide şi de alte substanţe chimice 

folosite, precum şi doza şi metoda de aplicare a acestor produse; 

- lucrările solului; 
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- particularităţile fiziologice ale plantelor cultivate şi condiţiile pedo-climatice; 

- cele mai importante buruieni; 

- cei mai importanţi patogeni; 

- alte probleme specifice înregistrate în fermă; 

- producţia medie la diferite culturi agricole; 

- genotipurile cultivate şi adaptarea lor la microclimatul local; 

 

2.2.3 Evaluarea cerinţelor plantelor şi animalelor. 

Istoria culturală a terenurilor va ajuta cultivatorul să stabilească opţiunile agronomice, în 

special să elaboreze un plan adecvat de cultivare a terenurilor (rotaţia, succesiunea şi 

amplasarea culturilor şi tehnologia de cultivare) care poate preveni apariţia unor probleme. 

Este clar că este bine să cultivăm speciile şi genotipurile locale, deoarece, de obicei, acestea 

sunt rezistente la bolile şi dăunătorii din regiune. Înainte de a le cultiva, trebuie însă verificat 

dacă sunt cerute de piaţă. 

 

2.2.4 Incidenţa dăunătorilor şi cerinţe nutriţionale. 

Refacerea echilibrului natural al ecosistemului agricol este adesea suficientă pentru a menţine 

bolile şi dăunătorii sub pragul de dăunare, prag care variază în funcţie de specificul fiecărei 

ferme în parte.   

Astfel, este necesară o monitorizare constantă a  bolilor şi dăunătorilor culturilor agricole prin 

observaţii de câmp şi colectarea de probe. De asemenea, trebuie acordată atenţie buletinelor 

agro-meteorologice şi de avertizare care conţin informaţiile de care este nevoie pentru a se 

asigura o monitorizare satisfăcătoare a celor mai periculoase boli şi dăunători.  

De asemenea, în agricultura ecologică, fertilizarea nu înseamnă doar „furnizare de nutrienţi‖ ci 

are  un înţeles mult mai larg deoarece se referă, în primul rând, la îmbunătăţirea calităţii şi 

vieţii solului. Se preferă amelioratorii organici ai solului decât produsele minerale, deoarece 

îngrăşămintele organice susţin mai mult procesele de humificare. În consecinţă, chiar dacă 

furnizarea imediat a nutrienţilor asimilabili este mai mică, se îmbunătăţeşte calitatea şi creşte 

fertilitatea pe termen lung a solului. 

Introducerea tehnologiilor raţionale de cultivare a terenurilor nu este foarte dificilă. De 

exemplu dacă terenul dintre rândurile de viţă de vie este înierbat, disponibilitatea unor 

nutrienţi poate chiar să crească. Trebuie notat că rezervele de azotat într-un sol de fertilitate 

medie sunt de aproximativ 2000 kg/ha, rezervă care poate să crească ulterior ca urmare a 

înierbării sau a îngrăşămintelor  verzi de plante leguminoase şi că pentru majoritatea culturilor 
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de câmp cerinţele pentru azot scad la minimum în perioada anului când mineralizarea materiei 

organice este maximă. 

 

De aceea momentul când trebuie făcută fertilizarea este mult mai important decât cantitatea 

nutrienţilor furnizaţi plantelor. 

Azotul şi potasiul în exces împiedică procesele metabolice din plantă ceea ce determină o mai 

mare susceptibilitate la bolile criptogamice şi la atacul insectelor cu aparat bucal de rupt şi 

supt. De aceea, înainte de a începe fertilizarea culturilor agricole este recomandată examinarea 

atentă a plantelor cultivate şi a covorului vegetal de dedesubt, lucru care furnizează adesea 

indicaţii semnificative cu privire la fertilitatea solului. 

Agricultura ecologică are ca scop reducerea la minimum a utilizării inputurilor (materii şi 

materiale) din afara fermei (sunt admise numai în mod excepţional şi sub controlul  

organismului de inspecţie) şi, în acelaşi timp interzice folosirea oricărei substanţe obţinute prin 

procese chimice de sinteză. Pentru  a nu avea dubii în ceea ce priveşte inputurile care pot fi 

folosite în agricultura ecologică din Uniunea Europenă, comisia a elaborat lista 

îngrăşămintelor şi amendamentelor (anexa 5) şi a pesticidelor (Anexa 6) autorizate în temeiul 

Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 şi menţinute conform articolului 16 alineatul (3) litera (c) 

din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 şi a celor autorizate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 

834/2007. 
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Anexa 2.1 

LISTA  

organismelor de inspecţie şi certificare aprobate de către M.A.D.R., în anul 2011, pentru efectuarea 

inspecţiei şi certificarea produselor agroalimentare ecologice pe teritoriul României, în conformitate 

cu O.M. nr. 65/2010 

 

Cod: RO-ECO- 001 

BCS OKO-GARANTIE GmbH Germania 

Reprezentanţa în România: ,,BCS OKO GARANTIE ROMÂNIA" S.R.L 

Adresa: 907195 Mihail Kogălniceanu, str.Nicolae Bălcescu nr.19, jud.Constanţa 

Telefon/Fax: 0241258106 

Responsabil: Cristian Babias 

e-mail: bcs-romania@clicknet.ro; website: www.bcs-oeko.com 

 

Cod: RO - ECO – 002 

 QC&I GmbH-Germania  

Reprezentanţa în România: ,, QC&I SRL‟‟  

Adresa: 300081 Timişoara, str.Gheorghe Doja nr.3, parter, Ap.4, jud. Timiş 

Telefon/Fax: 0256210380 

Responsabil: Victor Scorodeti  

e-mail: victor_scorodeti@yahoo.com; website: www.qci.de 

 

Cod: RO-ECO- 003 

SUOLO e SALUTE srl Italia 

Reprezentanţa în România: ,,S.C. SUOLO e SALUTE S.R.L” 

Adresa: 600052 Bacău, str.Nicolae Bălcescu nr.5,sc.G,ap.9, Jud. Bacău 

Tel: 0334101217; Fax: 0334101 218 

Responsabil: Rusti Dan-Grigore 

e-mail: office@suoloesalute.ro;  website: www.suoloesalute.ro 

 

Cod: RO - ECO – 005 

Instituto per Certificazione Etica ed Ambientale (ICEA) Italia 

Reprezentanţa în România: ,,ICEA ROMÂNIA” S.R.L. 

Adresa: 907300 Valu lui Traian, str. Dacia nr.16, jud. Constanţa 

mailto:bcs-romania@clicknet.ro
http://www.bcs-oeko.com/
mailto:victor_scorodeti@yahoo.com
http://www.qci.de/
mailto:office@suoloesalute.ro
http://www.suoloesalute.ro/


 

 

68 

 

Telefon/fax :+40 241230015 

Responsabil:Gabriela Mitrea 

e-mail: icearomania@yahoo.com 

 

Cod: RO - ECO – 007 

„S.C. ECOCERT S.R.L.” 

Adresa: 030657 Bucureşti , sect. 3, Str. Poet Sihleanu Alexandru Zamfir, nr.10 

Tel: +40213212011; Fax: +40213212058 

Responsabil: Abdelaziz Messai 

e-mail: office.romania@ecocert.com; website: www.ecocert.com 

 

Cod: RO-ECO- 008 

,,S.C ECOINSPECT S.R.L”  

Adresa: 400619 Cluj Napoca, str.Ciocârliei, nr.6, et. 2, ap.9, jud.Cluj  

Tel: 0364 730 839; 0751 044 075; Tel/Fax: 0264 432 088;  

e-mail: ecoinspect@ecoinspect.ro; ecoinspect@gmail.com; website: www.ecoinspect.ro 

 

Cod: RO - ECO – 009 

BIOS S.R.L ITALIA SUCURSALA ROMÂNIA” 

Adresa: 010458 Bucureşti, sector 1, str. Calea Victoriei nr.95, ap.20 

Tel : 0720 538 530; Tel/Fax: 021 327 00 05 

Responsabil: Oana Cătălina Atomei 

e-mail: o.atomei@certbios.it; website: www.certbios.ro 

 

Cod: RO - ECO – 010 

LACÓN PRIVATE INSTITUTE FOR QUALITY ASSURANCE AND CERTIFICATION OF 

ORGANICALLY PRODUCED FOODSTUFFS SRL, GERMANIA, SUCURSALA 

BUCUREŞTI 

Adresa: 060801 Bucureşti, sect 4, str Stânjeneilor, nr 1, bl 54, sc B, ap 57 

Tel: 0724248435; Tel/Fax: 021 634 06 91 

Responsabil: Mariana Gheorghe 

e-mail: marianaexpert@yahoo.com; website: www.lacon-institut.com 

 

Cod: RO - ECO – 013 

,,S.C. IMO CONTROL S.R.L.” 

mailto:icearomania@yahoo.com
mailto:office.romania@ecocert.com
http://www.ecocert.com/
mailto:ecoinspect@ecoinspect.ro
mailto:ecoinspect@gmail.com
http://www.ecoinspect.ro/
mailto:o.atomei@certbios.it
http://www.certbios.ro/
mailto:marianaexpert@yahoo.com
http://www.lacon-institut.com/
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Adresa: 545400 Sighişoara, str. Crizantemelor, nr.7, ap.51, jud. Mureş 

Tel: 0744 825 809 

 

 

Responsabil: Razvan Popa 

e-mail: poparazvand@yahoo.com; website: www.imo.ch 

 

Cod: RO - ECO – 014 

,,CERES HAPPURG GMBH SUCURSALA IERNUT ROMÂNIA” 

Adresa: 545100 Iernut, str.1 dec.1918, bl.3, sc.A, etaj 1, ap.5, jud. Mureş 

Tel: 0740 591 529 

Responsabil: Amelia Lizeta Rachită 

e-mail: ameliarachita@yahoo.com; website: www.ceres-cert.com 

 

Cod: RO – ECO – 015 

„AGRECO R.F GODERZ GMBH GERMANIA SUCURSALA ROMÂNIA”  

Reprezentanţa în România: ,,Agreco R.F GODERZ GmbH Germania Sucursala România” 

Adresa: 100473 Ploieşti, str.Măgurii nr.4, bl. 33, sc.C ap.16, jud. Prahova 

Tel: 0722 561 819; Fax: 0344 814 459 

e-mail: info@agrecogmbh.de; website: www.agrecogmbh.de 

 

Cod: RO -ECO – 016 

„BIOAGRICERT ITALIA S.R.L. SUCURSALA ROMÂNIA” 

Adresa: 020894 Iaşi, str. Oancea nr. 36, bl. D1, sc. A, et. 2, ap. 8, cam. 1, jud. Iaşi 

Tel: 0745 790 276 

Responsabil: Dumitru Dan Grosu 

e-mail: romania@bioagricert.org ; website: www.bioagricert.org 

 

Cod: RO – ECO – 017 

CERTIFICATION SERVICES INTERNATIONAL CSI GMBH GERMANIA SUCURSALA 

ROMÂNIA  

Adresa: 010458 Bucureşti, sector 6, str. Reconstrucţiei nr.6, bl. 28, sc.2, et. 1, ap. 50 

Tel: 021 647 59 83; Fax: 031 816 55 68 

e-mail: beeswoborders@yahoo.com 

 

mailto:poparazvand@yahoo.com
http://www.imo.ch/
mailto:ameliarachita@yahoo.com
http://www.ceres-cert.com/
mailto:info@agrecogmbh.de
http://www.agrecogmbh.de/
mailto:dan.grosu@bioagricert.org
http://www.bioagricert.org/
mailto:beeswoborders@yahoo.com
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Cod: RO – ECO – 018 

AUSTRIA BIO GARANTIE S.R.L. SUCURSALA ROMÂNIA 

Adresa: 077190 Voluntari, B-dul.Eroilor nr.118, bl. D, sc.2, ap.38, Jud.Ilfov 

Tel: 0725521234; Fax: 318 171 136 

 

Responsabil:Damian Dragomir 

e-mail: abgromania@gmail.com, e-mail:d.dragomir@abg.at; website: www.abgro.com 

 

Cod: RO – ECO – 019 

ECOGRUPPO – SUCURSALA BUCUREŞTI A ECOCERT ITALIA SRL 

Adresa: 010236 Bucureşti, sector 1, str. Calea Plevnei, nr. 90, bl. 10 F,sSc. 1, ap.41  

Tel: 021 637 38 11 

Responsabil: Viorica Lagunovoschi-Luchian 

e-mail: info@ecogruppo.ro 

 

Cod: RO – ECO – 021 

CERTROM S.R.L. 

Adresa: 077125  Măgurele, str. Atomiştilor, jud. Ilfov 

Tel: 021 410 25 89; Fax: 021 410 25 88 

Responsabil: Dinu Georgică 

e-mail: office@certrom.ro; website: www.certrom.ro 

 

 

 

http://www.abgro.com/
mailto:info@ecogruppo.ro
mailto:office@certrom.ro
http://www.certrom.ro/
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Anexa 2.2 

Standarde IFOAM 

Aceste standarde au fost elaborate de Federaţia Internaţională a Mişcărilor de Agricultură Organică 

(IFOAM) şi au fost aprobate de Adunarea Generală IFOAM la conferinţa internaţională de la 

Basel/Elveţia din anul 2000 sub denumirea de IFOAM Basic Standards. 

De asemenea, Standardele IFOAM au 3 părţi distincte: 

 

A. Generalităţi 

A1. Scop 

Standardele IFOAM reflectă starea reală  a metodelor ecologice de cultivare a terenurilor, de 

creştere a animalelor şi de prelucrare a produselor agricole vegetale şi animale ecologice. 

Aceste standarde nu sunt definitive ci în continuă perfecţionare pentru a contribui la 

dezvoltarea agriculturii ecologice în întreaga lume. 

Standardele IFOAM nu pot fi folosite ca norme de certificare. Ele oferă cadrul optim pentru 

organizaţiile de certificare de standardizare din întreaga lume pentru a-şi elabora propriile 

norme de certificare, care trebuie să corespundă condiţiilor locale şi sunt mult mai amănunţite 

decât standardele IFOAM. 

Când produsele agricole sunt vândute sub o siglă ecologică, cultivatorul şi procesatorul trebuie 

să lucreze în conformitate cu această siglă şi produsele să fie certificate de un organism de 

certificare conform unor standarde asemănătoare cu cele IFOAM sau mai detaliate decât 

acestea. Aceasta presupune un program regulat de inspecţii şi certificare, metodologie ce 

conferă  credibilitate privind produsele agricole ecologice şi contribuie la câştigarea încrederii 

consumatorilor. 

Cerinţele standardelor IFOAM vor fi implementate de organismele de certificare şi 

organizaţiile de standardizare. Totuşi, anumite cerinţe IFOAM care nu sunt relevante 

comparativ cu condiţiile în care se aplică stndardele de certificare nu trebuie folosite. 

Standardele IFOAM se folosesc, de asemenea, în procesul de acreditare IFOAM – în 

evaluarea organismelor de certificare pentru acreditarea IFOAM, Serviciul Internaţional de 

Acreditare Ecologică evaluează standardele comparativ cu standardele IFOAM şi 

performanţele în certificare comparativ cu criteriile de acreditare IFOAM. 

Standardele IFOAM stau la baza legislaţiei Europene privind agricultura ecologică. 

A2. Structură 

Standardele IFOAM au 3 componente: 
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- Principiile generale: scopul activităţilor ecologice de cultivare a terenurilor, creşterea 

animalelor şi de prelucrare a produselor agricole vegetale şi animale ecologice; 

- Recomandări: se referă la standardele promovate de IFOAM,  

- Standarde – cerinţele minime care trebuie prevăzute obligatoriu de standardele de 

certificare. 

A3. Definiţii 

Acreditare IFOAM: Recunoaşterea de către Serviciul Internaţional de Acreditare Ecologică că 

un organism de certificare corespunde, ca structură şi activitate, cu standardele IFOAM şi cu 

criteriile de acreditare IFOAM. 

Aditiv: ameliorator, supliment sau altă substanţă care poate fi adăugată la un produs alimentar 

pentru a-i îmbunătăţi calitatea, consistenţa, culoarea, mirosul, gustul sau ale proprietăţi ale 

acestuia. 

Ameliorare: selecţia de plante şi animale pentru a reproduce şi/sau dezvolta în viitor însuşiri 

dorite de generaţiile viitoare. 

Ayurvedic: medicină tradiţională Indiană. 

Certificare: procedura prin care o parte independă garantează în scris că sistemul de producţie 

sau de procesare este clar identificat şi că metodele folosite sunt conform cerinţelor specifice. 

Convenţional: orice material şi practici de producţie sau procesare care nu sunt atestate ca 

ecologice sau ecologice ―în conversie‖. 

Etichetare: orice reprezentare scrisă, multiplicată sau grafică pe care este o siglă (etichetă) a 

unui produs, pusă pe produs sau amplasată lângă produs.  

Fibră naturală: fibră de origine vegetală sau animală şi nu sintetică. 

Ingineria genetică: un set de tehnici de biologie moleculară (precum ADN-ul recombinat) prin 

care materialul genetic reprezentat de plante, animale, micro-organisme, celule sau alte unităţi 

biologice sunt modificate pe alte căi sau cu rezultate care nu pot fi obţinute  prin metode 

naturale de reproducţie sau recombinare. 

Ingredient: orice substanţă, inclusiv aditivii alimentari, folosită la prelucrarea sau producerea 

hranei sau prezentă în produsul final, posibil într-o formă modificată. 

Iradiere (radiaţii ionizante): emisii de energii înalte din radio-nucleotide, capabile de a 

modifica structura moleculară a hranei cu scopul de a controla contaminarea cu microbi, 

patogeni şi insecte a hranei, conservarea hranei sau inhibarea proceselor fiziologice precum 

încolţirea sau maturarea (coacerea). 

Îngrăşământ verde: o plantă cultivată care este încorporată în sol cu scopul de a îmbunătăţii 

însuşirile solului. 
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Organic(ecologic): sistem agricol şi produs descris în aceste standarde şi nu în „chimia 

organică‖. 

Producţie paralelă: un producător agricol sau procesator care cultivă terenul, creşte animale, 

respectiv prelucrează produsele agricole şi obţine atât produse certificate ecologic, cât şi 

necertificate ecologic. Aceasta include terenurile, animalele şi produsele convenţionale, în 

conversie şi ecologice necertificate.   

Produs organic (ecologic): un bun care a fost obţinut, prelucrat şi/sau distribuit conform 

stndardelor organice (ecologice) 

Program de certificare: sistemul de operare al organismului de certificare cu reguli, progeturi 

şi management propriu pentru desfăşurarea certificării conformităţii. 

Rotaţia culturilor: Practica alternării speciilor sau familiilor anuale şi/sau bianuale pe un 

anumit teren, conform unei scheme sau secvenţe planificate astfel încât să întrerupă ciclul 

buruienilor, dăunătorilor şi bolilor şi să îmbunătăţească fertilitatea şi conţinutul de materie 

organică a solului. 

Semn de certificare: un simbol sau siglă a organismului de certificare prin care se identifică 

produsele ca fiind certificate în conformitate cu programul de standarde.  

Tratament homeopatic: tratament al bolilor bazat pe administrarea de substanţe preparate prin 

diluţii succesive, substanţe care în cantităţi mari au efecte asupra sănătăţii animalelor 

asemănătoare bolilor.    

Zonă-tampon: zonă identificabilă şi clar definită care delimitează locul de producţie ecologică 

şi care stabileşte limita de aplicare sau de contact cu substanţe prohibite din zonele adiacente. 

În această primă parte se prezintă, de asemenea, procedurile de revizuire a standardelor 

IFOAM.   

 

B. Principii Generale, Recomandări şi Norme 

B1. Principalele obiective ale cultivării terenurilor şi creşterii animalelor în sistem 

ecologic şi ale prelucrării produselor agricole ecologice:    

- producerea de hrană de bună calitate şi în cantitate suficientă; 

- interacţiunea cu sistemele şi ciclurile naturale întro manieră constructivă şi de îmbunătăţire a 

vieţii; 

- extinderea impactului social şi ecologic al  sistemelor de producţie şi de procesare; 

- încurajarea şi dezvoltarea ciclurilor biologice în sistemele agricole, implicând micro-

organismele, flora şi fauna solului, plantele şi animalele; 

- dezvoltarea de ecosisteme acvatice specifice şi de lungă durată; 

- menţinerea şi creşterea pe termen lung a fertilităţii solurilor; 
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- menţinerea diversităţii genetice a sistemelor agricole şi a celor înconjurătoare, inclusiv a 

protecţiei habitatelor naturale ale plantelor şi animalelor sălbatice; 

- folosirea raţională a apei, a resurselor de apă şi a vieţii acvatice; 

- folosirea, cât se poate de mult, a resurselor regenerabile în sisteme locale de producţie; 

- asigurarea unui raport echilibrat între producţia vegetală şi creşterea animalelor; 

- asigurarea tuturor condiţilor de viaţă animalelor corespunzătoare cerinţelor acestora;  

- minimalizarea tuturor formelor de poluare; 

- procesarea produselor ecologice folosind resurse regenerabile; 

- producerea de produse ecologice complet biodegradabile; 

- obţinerea de textile de lungă durată şi de calitate bună; 

- asigurarea oricărei persoane care lucrează în agricultura ecologică, condiţii de viaţă 

corespunzătoare nevoilor de bază, un câştig financiar adecvat şi satisfacţii din  munca sa, 

inclusiv un mediu de muncă sigur; 

- obţinerea de progrese în toate domeniile privind producţia, procesarea şi distribuţia 

produselor ecologice corecte din punct de vedere social şi responsabile din punct de vedere 

ecologic. 

Acest capitol conţine, de asemenea, în amănunt principii, recomandări şi norme generale şi 

specifice privind toate componentele sistemelor ecologice vegetale, animale şi de prelucrare a 

produselor ecologice. Întrucât partea specială a acestui curs se bazează pe aceste informaţii, 

prezentăm în continuare doar structura acestora: 

B2. Principii, recomandări şi norme generale privind ingineria genetică; 

B3. Principii, recomandări şi norme generale privind cultivarea terenurilor şi creşterea 

animalelor în sistem ecologic: 

B3.1. Conversia; 

B3.2. Producţia paralelă; 

B3.3. Menţinerea sistemelor agricole ecologice; 

B3.4. Peisaj. 

 B4. Principii, recomandări şi norme specifice privind cultivarea terenurilor: 

 B4.1. Alegerea speciilor şi soiurilor; 

 B4.2. Lungimea perioadei de conversie; 

 B4.3. Diversitatea în producţia vegetală; 

 B4.4. Fertilizarea culturilor; 

B4.5. Controlul buruienilor, dăunătorilor şi bolilor, inclusiv folosirea regulatorilor de 

creştere; 

B4.6. Controlul contaminării; 
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B4.7. Conservarea apei şi solului; 

B4.8. Colectarea de plante din flora spontană şi de miere; 

 B5. Principii, recomandări şi norme specifice privind creşterea animalelor: 

  B5.1. Managementul creşterii animalelor; 

B5.2. Lungimea perioadei de conversie; 

B5.3. Achiziţionarea de animale; 

B5.4. Rase şi ameliorarea raselor; 

B5.5. Mutilarea animalelor; 

B5.6. Nutriţia animalelor; 

B5.7. Medicina veterinară; 

B5.8. Transport şi sacrificare; 

B5.9. Creşterea albinelor. 

 B6. Principii, recomandări şi norme specifice privind acvacultura: 

  B6.1. Scop; 

  B6.2. Conversia în acvacultura ecologică; 

  B6.3. Condiţii de bază; 

B6.4. Localizarea unităţilor de producţie; 

B6.5. Localizarea ariei de colectare; 

B6.6. Sănătatea şi bunăstarea; 

B6.7. Specii şi ameliorarea speciilor; 

B6.8. Nutriţie; 

B6.9. Recoltare (colectare); 

B6.10. Transportul animalelor marine vii. 

B6.11. Sacrificarea. 

 B7. Principii, recomandări şi norme specifice privind prelucrarea produselor ecologice: 

  B7.1. Generalităţi; 

  B7.2. Controlul infestării cu dăunători şi boli; 

  B7.3. Aditivi, ingrediente şi alte metode şi materiale pentru de procesare;  

  B7.4. Metode de prelucrare; 

  B7.5. Ambalare. 

B8. Principii, recomandări şi norme specifice privind prelucrarea produselor textile: 

 B8.1. Scop; 

 B8.2. Materii prime; 

 B8.3. Procesare (generalităţi); 

 B8.4. Criterii de mediu privind procesarea; 
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 B8.5. Inputuri (generalităţi); 

B8.6. Regulamente pentru diferite etape în procesare; 

B8.7. Etichetare; 

B9. Principii, recomandări şi norme specifice privind managementul pădurilor: 

 B9.1. Conversia; 

 B9.2. Impactul asupra mediului; 

 B9.3. Menţinerea pădurilor naturale; 

 B9.4. Înfiinţarea de noi plantaţii forestiere; 

 B9.5. Produse forestiere nelemnoase; 

B10. Principii, recomandări şi norme specifice privind etichetarea; 

B10. Principii, recomandări şi norme specifice privind corectitudinea socială; 

 

C. Anexe: 

 C1. Îngrăşăminte şi amendamente pentru sol (anexa 2.5); 

C2. Produse folosite pentru controlul buruienilor, dăunătorilor şi bolilor şi ca regulatori de 

creştere (anexa 2.5.6); 

C3. Criterii de evaluare a inputurilor folosite în agricultura ecologică; 

C4. Lista ingredientelor de origine ne-agricolă şi a materialelor ajutătoare la procesare folosite 

la prelucrarea produselor agricole ecologice; 

C5. Criterii de evaluare a aditivilor şi a materialelor ajutoarelor la procesare pentru produsele 

alimentare ecologice.  

Anexa 2.3 

NOP - Programul Naţional de Agricultură Organică al SUA  

 

Programul Naţional de Agricultură Ecologică (NOP) al SUA a intrat în vigoare pe 21 octombrie, 2002 

şi este coordonat de serviciului de marketing, o ramură a Departamentului pentru Agricultură al SUA 

(USDA). Acest program a fost elaborat la cererea Congresului S.U.A. după ce, în anul 1990,  a fost 

votată Legea privitoare la producţia de alimente ecologice (OFPA). NOP este o lege federală care cere 

ca toate produsele alimentare ecologice să îndeplinească aceleaşi standarde şi trebuie să fie certificate 

în conformitate cu aceleaşi procedee de certificare.  

 

Bazele Programului Naţional de Agricultură Ecologică (NOP) 

NOP-ul conţine standardele naţionale de agricultură ecologică şi programul de certificare a produselor 

ecologice pe baza recomandărilor a 15 membri ai Comitetului pentru Standarde (Norme) Ecologice 

Naţionale (NOSB). NOSB-ul este numit de către Ministrul Agriculturii şi este format din reprezentanţi 

ai următoarelor categorii: agricultori/cultivatori, manipulanţi/procesatori, distribuitori cu amănuntul, 
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consumatori/persoane de interes public, ecologişti, oameni de ştiinţă şi entităţi de certificare. În plus, 

în afară de recomandările NOSB, pentru formularea acestor reglementări, USDA ţine cont şi de 

programele de certificare ecologică de stat, particulare şi străine. Reglementările NOP sunt suficient de 

flexibile pentru a se potrivi cu o gamă largă de operaţiuni şi produse, existente în fiecare regiune a 

Statelor Unite.  

 

Care este conţinutul reglementărilor NOP?   

Reglementările NOP interzic folosirea organismelor modificate genetic, a radiaţiilor ionizante şi a 

nămolurilor de la staţiile de epurare în producţia ecologică de bunuri agricole şi alimentare ecologice. 

Ca regulă generală, toate substanţele naturale (non-sintetice) sunt permise în producţia ecologică şi 

toate substanţe sintetice sunt interzise. Lista naţională de substanţe non-sintetice şi sintetice permise şi 

interzise, este una din secţiunile acestor reglementări,  care conţine şi excepţiile de la această regulă. 

 

Standardele (normele) de producţie şi comercializare se referă la producţia vegetală ecologică, 

colectarea din flora spontană, creşterea animalelor şi la prelucrarea (procesarea), transportul şi 

depozitarea produselor agricole ecologice. Culturile ecologice sunt cultivate fără a fi folosite 

pesticidele convenţionale, îngrăşămintele chimice şi nămolurile de la staţiile de epurare. Animalele 

crescute în sistem ecologic trebuie hrănite cu furaje ecologice şi crescute în aer liber. De asemenea, 

acestora nu li se dau antibiotice sau hormoni de creştere.    

 

Standardele (normele) de etichetare se aplică produselor agricole şi alimentare care conţin 

ingrediente ecologice şi se referă la procentul de ingrediente ecologice din produs: 

− Produs „100% ecologic‖, trebuie să conţină numai ingrediente produse în sistem ecologic; 

−Produs „ecologic‖, trebuie să conţină cel puţin 95% ingrediente produse în sistem ecologic; 

Produsele care îndeplinesc cerinţele de „100% ecologic‖ şi „ecologic‖ pot fi etichetate „USDA 

organic‖. 

− Produsele procesate care conţin cel puţin 70% ingrediente ecologice pot fi etichetate 

„produse cu ingrediente ecologice‖, menţionându-se cel mult trei dintre ingredientele sau 

grupele de alimente ecologice componente. De exemplu, supa cu cel puţin 70% ingrediente 

ecologice sau legume ecologice poate fi etichetată ca „obţinută din mazăre, cartofi şi morcovi 

ecologici‖ sau numai „obţinută din legume ecologice‖. Sigla USDA nu poate fi folosită 

oriunde  şi oricum. Pentru încălcarea acestor norme se aplică o penalizare de până la 11,000 $, 

oricărei persoane care vinde sau etichetează, în cunoştinţă de cauză, ca ecologic, un produs 

care nu este obţinut şi procesat conform reglementărilor NOP. 
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− Produsele prelucrate care conţin mai puţin de 70% componente ecologice nu pot fi etichetate 

„ecologic‖, dar pe etichetă pot fi menţionate componentele care sunt produse în sistem 

ecologic. 

 

Standardele (normele) de certificare stipulează cerinţele pe care sistemele ecologice de producţie şi 

manipulare trebuie să le îndeplinească pentru a fi acrediate de către agenţii de certificare autorizaţi de 

către USDA. Informaţiile pe care un solicitant (aplicant) trebuie să le prezinte agentului de certificare 

includ planul de activitate în sistem ecologic. Acest plan conţine, în afară de multe alte lucruri, 

informaţii privind practicile şi substanţele folosite în producţie, procedeele de întocmire a 

documentaţiei, practicile de prevenire a amestecului dintre produsele ecologice şi convenţionale, tipul 

operaţiilor care urmează a fi certificate, istoria tratamentelor solului. Normele de certificare se referă, 

de asemenea, la inspecţia internă. Fermele şi unităţile care realizează vânzări de produse agricole 

ecologice a căror valoare nu depăşeşte 5,000 $/an sunt scutite de certificare. Acestea pot eticheta 

produsele ca ecologice dacă îndeplinesc standardele ecologice, dar nu pot folosi sigla „USDA 

organic‖.  De asemenea, sunt scutite de certificare şi unităţile de distribuţie şi comercializare a 

produselor agro-alimentare ecologice, cum ar fi băcăniiile, magazinele şi restaurantele. 

 

Standardele (normele) de acreditare stabilesc cerinţele pe care un solicitant (aplicant) trebuie să le 

îndeplineasacă pentru a deveni agent de certificare acreditat de USDA. Normele sunt concepute pentru 

a fi siguri că toţi agenţii de certificare acţionează consecvent şi imparţial. Solicitanţii de succes vor 

angaja personal calificat, vor demonstra experienţa lor în certificarea producătorilor şi a distribuitorilor 

ecologici, vor preveni conflictul de interese şi vor menţine strictă confidenţialitatea.  Durata de 

acreditare a agenţilor de certificare este de 5 ani, şi fiecare dintre aceşti agenţii sunt obligaţi să se 

supună unei inspecţii anuale de actualizare a activităţii lor de certificare. 

 

Produsele agricole ecologice importate pot fi vândute în SUA numai dacă au fost certificate de către 

agenţi de certificare autorizaţi de USDA. USDA are agenţi de certificare acreditaţi în mai multe ţări şi 

numeroase cereri de acreditare. În locul acreditării USDA, un agent de certificare străin poate fi 

recunoscut, dacă USDA stabileşte că guvernul ţării respective poate acredita agenţi de certificare, cu 

respectarea cerinţelor programului NOP al  USDA. 

Anexa 2.4 

JAS - Standardul japonez de agricultură ecologică 

 

Standardele (normele) JAS pentru produsele agricole şi alimentele ecologice prelucrate au fost 

stabilite în anul 2000, în baza Liniilor directoare pentru producţia, prelucrarea, etichetarea şi 
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comercializarea produselor ecologice alimentare, care au fost adoptate de Comisia Codex 

Alimentarius.  

Sistemul JAS a fost completat în noiembrie 2005 cu Standardele (normele) JAS pentru produsele 

animaliere ecologice, alimente ecologice procesate de origine animală şi furaje ecologice pentru  

animale. Unităţile comerciale certificate de organisme din Registrul Japonez de organisme de 

certificare sau Registrul de organisme care supraveghează certificarea sunt acelea care produc sau 

prelucrează alimente sau furaje ecologice conform Standardelor (normelor) JAS şi sunt capabile să 

pună sigla JAS pe produsele lor. 

Reglementările JAS pentru  produsele ecologice solicită ca, începând de la 1 aprilie 2001 (extins la 

2002), toate produsele etichetate ca ecologice trebuie să fie certificate de către un organism Japonez de 

certificare (RCO) sau de un organism străin de certificare (RFCO), înregistrat la Ministerul 

Agriculturii, Pădurilor şi Pescuitului (MAFF), care afişează eticheta JAS şi numele organismului de 

certificare.      

Logo-ul JAS, ca marcă de calitate, a fost introdus pentru protejarea pieţii şi a consumatorilor japonezi.  

Acest sistem a fost recunoscut oficial ca echivalent al reglementărilor europene, cu excepţia 

hidroxidului de calciu, un produs pentru tratament foliar la meri, permis de Regulamentele (CE) nr 

834/2007 şi 889/2008. 

Pe scurt, pentru operatorii care doresc să îşi exporte produsele ecologice în Japonia sub marca JAS 

echivalenţa înseamnă că criteriile de certificare şi standardele de referinţă de 

producţie/prelucrare/ambalare, sunt aceleaşi cu cele adoptate în cadrul Comunităţii Europene, în 

conformitate cu Reg. (CEE) Nr 2092/91. Cu toate acestea, regulamentele JAS au unele particularităţi. 

De exemplu, ele nu se referă la băuturi alcoolice şi produse de origine animală (inclusiv produse 

apicole).  

Normele impun ca numai prelucrarea (etichetarea) şi operaţiile de introducere pe piaţă să fie controlate 

de un organism de certificare japonez sau străin recunoscut de MAFF. Cu toate acestea, în cadrul 

Comunităţii respectarea regimului de control, atât al producătorilor şi în final, al vânzătorilor, trebuie 

să se asigure ca, de asemenea, furnizorii de ingrediente şi sub-contractanţii de "materii prime‖  sunt 

certificaţi în conformitate cu Regulamentul Cosiliului nr. 834/2007 şi Regulamentul Comisiei nr. 

889/2008. Comparativ cu Regulamentul Cosiliului nr. 834/2007 şi Regulamentul Comisiei nr. 

889/2008, reglementările privind etichetarea JAS, prezintă următoarele diferenţe: 

- În cazul în care produsul finit conţine atât componente organice cât şi în conversie, 

eticheta trebuie să indice clar care sunt ecologice şi care, în conversie. În schimb, U.E. nu 

permite utilizarea de materii prime în conversie pentru prepararea unui produs alimentar 

ecologic; 
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- Întotdeauna, eticheta trebuie să conţină sigla JAS. În cazul în care sigla JAS nu este 

afişată, pe etichetă nu trebuie făcută nicio menţiune precum: ecologic, organic, produs 

biologic, 100% ecologic, produs ecologic străin, X% ecologic, sau orice altă menţiune 

referitoare la metoda de agricultură ecologică; 

- În cazul în care produsul finit nu are sigla JAS, dar componentele sale o au, va fi 

posibil să se scrie, de exemplu, "salată care conţine legume ecologice" sau "ketchup făcut din 

roşii ecologice". 

Sarcina persoanei responsabile cu Notarea Produsului este de a decide care grup sau loturi de produse 

au fost obţinute cu adevărat în conformitate cu metoda de agricultura ecologică prevăzută în normele 

JAS şi care nu, indiferent de motiv. Prezenţa unei astfel de persoane responsabile este de dorit, pentru 

a îndeplini cerinţele Regulamentul Cosiliului nr. 834/2007 şi Regulamentul Comisiei nr. 889/2008, 

care prevede cerinţele minime de control, situaţia în care operatorul este obligat să ofere informaţii  

organismului de certificare pentru a înlătura orice îndoială în legătură cu conformitatea produsului şi 

suspendarea comercializării produsului, până la constatarea conformităţii. 
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Anexa 2.5 

Îngrăşăminte şi amendamente pentru sol prevăzute la articolul 3 alineatul (1) 

 

Notă: 

A: autorizate în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 şi menţinute conform articolului 

16 alineatul (3) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 

B: autorizate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 834/2007 

 

Autorizaț ie Denumiree Descriere, compoziţie, condiţii de utilizare 

A Produse compuse sau produse 

care conţin numai materiale 

enumerate în continuare: 

Gunoi de grajd 

 

Produs care conţine un amestec de excremente 

animale şi substanț e vegetale (aşternut pentru 

animale); 

Gunoiul de grajd provenit din exploataţii fără 

sol este interzis. 

A Gunoi de grajd uscat şi gunoi de 

păsări deshidratat 

Astfel de gunoaie provenite din exploataţii fără 

sol sunt interzise 

A Compost din excremente de 

animale, inclusiv gunoi de păsări 

şi compost de gunoi de grajd 

Compostul din gunoaie provenite din exploataţii 

fără sol este interzis 

 

A Excremente lichide de animale Utilizate după fermentarea controlată şi/sau 

diluat corespunzătoare 

Astfel de excremente provenite din exploataţii 

fără sol sunt interzise 

A Deşeuri menajere compostate sau 

fermentate 

Produs obţinut din deşeuri menajere triate în 

funcţie de sursele din care provine care au fost 

supuse operaţiunii de obţinere a compostului 

sau fermentării anaerobe pentru producţia de 

biogaz. 

Numai deşeuri menajere vegetale şi animale 

Numai în cazul în care sunt produse într-un 

sistem de colectare închis ș i monitorizat, 

acceptat de statul membru 

Concentraţiile maxime în mg/kg de materie 

uscată: cadmiu: 0,7; cupru: 70; nichel: 25; 
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plumb: 45; zinc: 200; mercur: 0,4; crom (total): 

70; crom (VI): 0 

A Turbă Utilizare limitată în horticultură (grădinărit, 

floricultură, pomicultură, pepiniere) 

A Deşeuri provenite din cultivarea 

ciupercilor 

Compoziţia iniţială a substratului trebuie să fie 

limitată la produsele din prezenta anexă 

A Dejecţii provenite de la viermi 

(vermicompost) şi de la insecte 

 

A Guano  

A Amestec compostat sau fermentat 

de materii vegetale 

Produs obţinut din amestecuri de materii 

vegetale, care au fost supuse operaţiunii de 

obţinere a compostului sau fermentării anaerobe 

pentru producţia de biogaz 

A Produse sau subproduse de 

origine animală menţionate mai 

jos: 

făină de sânge 

făină de copite 

făină de coarne 

făină de oase sau făină de oase 

degelatinate 

făină de peşte 

făină de carne 

făină de fulgi, păr şi „chiquette‖ 

lână 

blană 

păr 

produse lactate 

Concentraţia maximă în mg/kg de materie 

uscată de crom (VI): 0 

 

A Produse şi subproduse organice 

de origine vegetală pentru 

îngrăşăminte 

Exemple: făină de turte de oleaginoase, coajă de 

cacao, radicele de malt etc. 

A Alge şi produse din alge Obţinute în mod direct doar prin: 

(i) tratamente fizice incluzând deshidratarea, 

congelarea şi măcinarea; 

(ii) extracţie cu apă sau cu solutii apoase acide 
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şi/sau bazice; 

(iii) fermentare. 

A Rumeguş şi aşchii de lemn Lemn netratat chimic după tăiere 

A Compost din scoarţă de copac Lemn netratat chimic după tăiere 

A Fosfat natural moale Produs definit de punctul 7 din anexa IA.2 la 

Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 al 

Parlamentului European şi al  Consiliului (1) 

privind îngrăşămintele 

Conţinut de cadmiu: inferior sau egal cu 90 

mg/kg de P2O5 

A Fosfat aluminocalcic Produs definit de punctul 6 din anexa IA.2 la 

Regulamentul (CE) nr. 2003/2003, 

Conţinut de cadmiu: inferior sau egal cu 90 

mg/kg de P2O5 

Utilizare limitată la solurile bazice (pH > 7,5) 

A Zgură alcalină Produse definite de punctul 1 din anexa IA.2 la 

Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 

A Sare brută de potasiu sau kainit Produse definite de punctul 1 din anexa IA.2 la 

Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 

A Sulfat de potasiu posibil cu 

conţinut de sare de magneziu 

Produs obtinut din sare brută de potasiu printr-

un proces de extracţie fizică, posibil conţinând 

şi săruri de magneziu 

A Reziduu rezultat din distilarea 

alcoolului şi extract din reziduu 

Cu excepţia reziduului amoniacal rezultat din 

distilarea alcoolului 

A Carbonat de calciu [cretă, marnă, 

rocă calcică pulverizată, 

depozit de nisip cu alge 

impregnate de calcar, (marnă), 

cretă fosfatată] 

Numai de origine naturală 

 

A Carbonat de calciu şi magneziu Numai de origine naturală 

Cretă magnezică, rocă calcică magnezică 

pulverizată etc. 

A Sulfat de magneziu (kieserit) Numai de origine naturală 

A Soluţie de clorură de calciu Tratamentul frunzelor de meri, după 

evidenţierea unei carenţe de calciu 
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A Sulfat de calciu (gips) Produse definite la punctul 1 din anexa ID la 

Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 

Numai de origine naturală 

A Var industrial din producţia de 

zahăr 

Subproduse din producţia de zahăr obţinut din 

sfeclă de zahăr 

A Var industrial din procesul de 

fabricare sub vid a sării 

 

Produs secundar obţinut din procesul de 

fabricare sub vid a sării din saramura din zonele 

muntoase 

A Pucioasă Produs definite de punctul 1 din anexa ID la 

Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 

A Oligoelemente Micronutrienţi anorganici enumeraţi în partea E 

din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 

A Clorură de sodiu Numai sare gemă 

A Praf de rocă şi argile  
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Anexa 2.6 

Pesticide – produse pentru protecţia plantelor prevăzute la articolul 5 alineatul (1) 

Notă: 

A: autorizate în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 si mentinute conform articolului 

16 alineatul (3) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 

B: autorizate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 834/2007 

1. Substanţe de origine animală sau vegetală 

Autorizaţie Denumire Descriere, compoziţie, condiţii de utilizare 

A Azadiractina extrasă din Azadirachta 

indica (neem) 

Insecticid 

 

A Ceară de albine Agent de protecţie a rănilor pomilor şi viţei 

de vie după tăiere 

A Gelatină Insecticid 

A Proteine hidrolizate Atractant, numai în aplicaţiile autorizate în 

combinaţie cu alte produse adecvate din 

prezenta listă 

A Lecitină Fungicid 

A Uleiuri vegetale (ex: ulei de mentă, 

ulei de pin, ulei de chimion) 

Insecticid, acaricid, fungicid şi inhibitor de 

germinare 

 

A Piretrine extrase din Chrysanthemum 

cinerariaefolium 

Insecticid 

 

A Lemn amar extras din Quassia amara Insecticid, insectifug 

A Rotenon extras din Derris spp. si 

Lonchocarpus spp. si Terphrosia spp. 

Insecticid 

 

 

2. Microorganisme utilizate în combaterea biologică a paraziţilor şi a bolilor 

Autorizaţie Denumire Descriere, compoziţie, condiţii de utilizare 

A Microorganisme (bacterii, viruşi şi 

ciuperci) 

 

 

3. Substanţe produse de microorganisme 

Autorizaţie Denumire Descriere, compoziţie, condiţii de utilizare 

A Spinosad  Insecticid 

Doar dacă se iau măsuri pentru minimizarea 
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riscului pentru principalii parazitoizi şi 

pentru minimizarea riscului de dezvoltare a 

rezistenţei 

 

4. Substanţe utilizate numai pentru capcane şi/sau dozatoare 

Autorizaţie Denumire Descriere, compoziţie, condiţii de utilizare 

A Fosfat diamoniu Atractant, numai în capcane 

A Feromoni Atractant; perturbator de comportament 

sexual; numai în capcane şi dozatoare 

A Piretroizi (numai deltametrin sau 

lambda-cihalotrin) 

Insecticid; numai în capcane cu atractanţi 

specifici; numai împotriva Bactrocera oleae 

şi Ceratitis capitata Wied. 

 

5. Preparate destinate a fi dispersate pe suprafaţă, între plantele cultivate 

Autorizaţie Denumire Descriere, compoziţie, condiţii de utilizare 

A Fosfat feric [fier (III) ortofosfat] Moluscocid 

 

6. Alte substanţe tradiţional utilizate în agricultura ecologică 

Autorizaţie Denumire Descriere, compoziţie, condiţii de utilizare 

A Cupru sub formă de hidroxid de 

cupru, oxiclorură de cupru, sulfat 

(tribazic) de cupru, oxid de cupru, 

octanoat de cupru 

Fungicid 

Până la 6 kg de cupru pe ha pe an 

Pentru culturile perene, statele membre pot, 

prin derogare de la alineatul anterior, să 

prevadă ca limita de 6 kg de cupru să poată 

fi depăşită într-un an dat, cu condiţia ca, 

cantitatea medie utilizată efectiv pe o 

perioadă de 5 ani, constând în anul în curs şi 

cei patru ani precedenţi, să nu depăşească 6 

kg cupru/ha. 

A Etilenă Coacerea artificială a bananelor, a fructelor 

de kiwi şi de kaki; coacerea artificială a 

citricelor doar în cadrul unei strategii pentru 

prevenirea atacării citricelor de către muşte; 

inducerea înfloririi ananasului; inhibarea 

încolţirii cartofilor şi a cepei 
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A Sare de potasiu din acizi graşi (săpun 

moale) 

Insecticid 

A Aluminat de potasiu (sulfat de 

aluminiu) (Kalinit) 

Prevenirea maturării bananelor 

 

A Soluţie sulfo-calică (polisulfură de 

calciu) 

Fungicid, insecticid, acaricid 

 

A Ulei de parafină Insecticid, acaricid 

A Uleiuri minerale Insecticid, fungicid 

Numai la pomi fructiferi, viţă-de-vie, 

măslini şi culturi tropicale (ex: banane) 

A Permanganat de potasiu Numai la pomii fructiferi, măslini şi viţă-de-

vie 

A Nisip de cuarţ Insectifug 

A Sulfură Fungicid, acaricid, insectifug 

 

7. Alte substanţe 

Autorizaţie Denumire Descriere, compoziţie, condiţii de utilizare 

A Hidroxid de calciu Fungicid 

Numai la pomi fructiferi, inclusiv pepiniere, 

pentru a controla Nectria galligena 

A Bicarbonat de potasiu Fungicid 
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Chestionar: 

1. Care sunt principalele tipuri de instrumente politice folosite de Uniunea Europenă pentru 

dezvoltarea agriculturii ecologice? 

 a. instrumente legislative, 

 b. instrumente financiare, 

 c. instrumente de comunicare, 

2. Care sunt actele normative care reglementează producţia ecologică în România? 

 a. Regulamentul (CEE) 2092/91; 

 b. Regulametele (CE) nr. 834/2207 şi 889/2008; 

 c. Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2000; 

3. Care este sigla pentru produsele ecologice din Romania? 

 a. 100% ecologic; 

 b. a.e. 

 c. organic farming; 

4. Care sunt produsele care se subordonează direct conceptului şi normelor de trasabilitate? 

 a. Alimentele; 

 b. Produsele fitosanitare; 

 c. Stimulatorii de creştere; 

5. Care este durata minimă a perioadei de conversie în agricultura ecologică? 

 a. 1 an; 

 b. 2 ani; 

 c. 3 ani; 

6. Care este cea mai importantă activitate în perioada de conversie? 

a. Selectarea organismului de inspecţie şi certificare; 

 b. Elaborarea planului de conversie; 

 c. Echilibrarea ecosistemului; 

7. Care sunt cele mai importante standarde pentru agricultura ecologică? 

a. Standardul naţional de agricultură ecologică; 

 b. Codex Alimentarius; 

 c. Standardele IFOAM, NOP şi JOS; 

8. Care este structura standardelor IFOAM? 

a. Principii generale, recomandări şi norme; 

 b. Scop şi obiective, definiţii şi principiul multifuncţionalităţii; 

 c. Principiul sănătăţii, ecologic, al corectitudinii şi precauţiei; 

9. Câţi paşi trebuie făcuţi pentru implementarea unui sistem agroecologic: 
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 a. 3; 

 b. 5; 

 c. 10. 

10. Care este cea mai eficientă măsură pentru controlul dăunătorilor şi a nevoilor nutriţionale ale 

plantelor? 

 a. Refacerea echilibrului natural al agroecosistemelor; 

 b. Fertilizarea cu îngrăşăminte organice; 

 c. Monitorizarea bolilor şi dăunătorilor şi a fertilităţii solurilor; 
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Capitolul 3. Comercializarea produselor agricole şi alimentare ecologice  

Preţul scăzut al produselor agricole şi costurile mari de distribuţie, inclusiv în 

agricultura ecologică, determină fermierii să caute noi soluţii pentru menţinerea viabilităţii lor 

economice (1).  Ca şi în cazul agriculturii convenţionale, la producător ajunge doar o mică 

parte a preţului final al unui produs ecologic plătit de consumator. Cea mai mare parte a 

preţului unui produs agricol şi alimentar este încasată de negustor şi comerciantul cu 

amănuntul. În acest context, contactul direct dintre consumator şi producător (fermier) 

reprezintă un avantaj considerabil pentru ambele părţi, în ceea ce priveşte preţul, schimbul 

reciproc de cunoştinţe şi îmbunătăţirea nivelului cultural. Crearea acestei perspective este un 

pas esenţial pentru dezvoltarea agriculturii ecologice ca o agricultură inovativă şi model de 

sustenabilitate.  

Secţiunea (unitatea didactică) 3.1:  Piaţa produselor agro-alimentare ecologice; 

La nivel mondial, piaţa produselor ecologice în anul 2006 (Fig. 3.1.1.) a fost de 40 

miliarde dolari, din care: Europa – 17 miliarde $, America de Nord – 18 miliarde $, Japonia – 

4,5 miliarde $ şi Oceania - 0,4 miliarde $, iar creşetrea anuală a fost de 10% .   

Fig. 3.1.1. Piaţa mondială a produselor ecologice 

(organic monitor, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În Europa, între anii 1990 – 2006 piaţa produselor agricole şi alimentare ecologice a 

crescut în medie cu 25% pe an atingând o cifră de afaceri de 11 miliarde  € în anul 2004 (2), 

ceea ce reprezintă circa 50% din valoarea pe piaţă a produselor ecologice din întreaga lume 

(23,5 miliarde €) (3). Germania a fost cea mai mare piaţă din Europa cu 3,5 miliarde de €, 
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care înseamnă aproximativ 30% din volumul total al pieţei U.E. Alte pieţe naţionale cu 

produse ecologice cu mai mult de 1 miliard € sunt: Marea Britanie (1,6 miliarde €), Italia (1,5 

miliarde €) şi Franţa (1,2 miliarde €). În ceea ce priveşte consumul, Danemarca este pe primul 

loc cu o medie de cheltuieli pe consumator de peste 60 €, urmată de Suedia (45 €), Austria (41 

€) şi Germania (40 €). În multe alte ţări din U.E. media cheltuielilor per consumator pentru 

produsele ecologice este de peste 20 €: Belgia (29 €), Olanda (26 €), Franţa (25 €), Marea 

Britanie (24 €) şi Italia (24 €). 

Această evoluţie ascendentă a pieţei produselor agricole şi alimentare ecologice s-a 

datorat următoarelor motive: 

- pierderea încrederii în produse alimentare neecologice după un şir lung de 

scandaluri alimentare; 

- dorinţa consumatorilor de a evita reziduurile de pesticide din alimente; 

- dorinţa de a consuma alimente care nu conţin organisme modificate genetic 

(OMGuri); 

- respectarea celor mai înalte standarde cu privire la bunăstarea animalelor; 

- protecţia şi îmbunătăţirea mediului înconjurător, inclusiv dorinţa de a proteja 

mediul de contaminarea cu OMGuri; 

- încrederea în activitatea organismelor de inspecţie şi certificare şi în standardele 

legale de producţie, cuprinzând toată producţia ecologică, inclusiv procesarea; 

- asigurarea sănătăţii şi securităţii tuturor lucrătorilor din fermă şi din alimentaţie; 

 

3.1.1.Târguri şi expoziţii ( inter)naţionale de profil. 

Participarea la târguri este esenţială pentru fermieri şi ceilalţi producători de bunuri 

ecologice deoarece au posibilitatea să-şi  promoveze produsele şi să încheie contracte 

şi alte acorduri comerciale. În continuare prezentăm câteva informaţii despre 

principalele târguri agro-ecologice din Europa: BIOFACH la Nuremberg în 

Germania şi SANA în Italia. 

 Nürnberg (Germania), februarie 

Târgul internaţional de produse ecologice BioFach (http://www.biofach.de), se 

remarcă prin amploare, internaţionalitate şi putere inovativă. Acest eveniment adună, 

în fiecare an în luna februarie, la Nürnberg în Germania, aproximativ 2.100 de 

http://www.biofach.de/
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expozanţi, din care două treimi de peste hotare şi peste 37.000 comercianţi vizitatori 

din mai mult de 110 ţări.  

Târgul internaţional de la Nürnberg este responsabil cu organizarea expoziţiei 

BIOFACH sub autoritatea Ministerului Federal al Alimentaţiei, Agriculturii şi 

Protecţiei Consumatorului (BMELV) şi cu sprijinul Asociaţiei Germane a Industriei 

Târgurilor (AUMA).  

Sub patronajul IFOAM, BioFach aplică criterii stricte de participare pentru a garanta 

calitatea constant superioară a produselor expuse.  

Expoziţia profesională internaţională BioFach/Nürnberg cunoaşte pieţele, are 

experienţă şi oferă echipamente şi facilităţi adecvate. Conceperea târgului, oferă  

expozanţilor soluţii pentru toate problemele organizatorice şi tehnice legate de acest  

eveniment.  

Companiile din Asia, America de Nord şi America de Sud, interesate de piaţa 

produselor agricole şi alimentare ecologice, trebuie să se înscrie devreme pentru a fi 

sigure de un loc în pavilionul german, deoarece cererea este foarte mare. 

Dezvoltarea pe termen lung de noi pieţe pentru produsele ecologice, reprezintă o 

oportunitate imensă şi o mare provocare pentru mute companii. Pentru a intra cu 

succes pe o piaţă ecologică dintr-o ţară străină, trebuie însă îndeplinite anumite 

condiţii. Fiecare ţară are cerinţe specifice, atâta timp cât structurile comerciale, 

îndrumările, legislaţia şi consumatorii sunt interesaţi.  

O companie care aşteaptă să câştige un loc rapid şi sigur cu produsele sale peste 

hotare este sfătuită ca la început să obţină informaţii despre cerinţele specifice ale 

ţării respective. 

 

 Bologna (Italia), septembrie 

 

Expoziţia internaţională SANA (http://www.sana.it) – ALIMENTAŢIE, SĂNĂTATE şi 

MEDIU este unul dintre cele mai importante evenimente pentru întreaga lume a 

produselor naturale: 

- 85.000 m
2
 spaţiu de expunere;  

- 16 pavilioane;  

http://www.sana.it/
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- 1600 expozanţi, dintre care 400 din alte 45 ţări europene, SUA, Oceania, 

Africa; 

- 70.000 vizitatori, dintre care 50.000 de producători; 

- 3.500 comercianţi profesionişti; 

- 70 congrese  

- 900 jurnalişti; 

Ca urmare a importanţei mare pentru ALIMENTAŢIE, a rădăcinii istorice a 

expoziţiei, produselor certificate ecologic şi tipice le sunt alocate până la 7 

pavilioane. Aici veţi găsi producători din toate regiunile Italiei şi delegaţii oficiale din 

diferite ţări străine, de la litera A, precum Argentina, până la litera U, precum 

Uganda, incluzând Austria, Brazilia, Germania, Tunisia etc.  

Cele 6 săli dedicate SĂNĂTĂŢII, includ toate produsele, tehnologiile şi instrumentele 

necesare pentru bunăstarea holistică realizată pe cale naturală: de la produse din 

plante şi fitoterapeutice la cosmetice naturale, de la medicina neconvenţională, la 

centre de sănătate. 

Trăind într-un „mod natural” înseamnă să dai atenţie mediului în care trăieşti şi 

munceşti, hainelor purtate şi impactului tuturor produselor şi instrumentelor de uz 

comun asupra mediului înconjurător. Tehnologii şi produse pentru clădiri eco-

sustenabile, mobilier ecologic şi produse textile îşi găsesc expunerea perfectă în 

pavilonul SANA – MEDIU.   

Întrucât SANA urmăreşte atent promovarea educaţiei ecologice, a creat, în cooperare 

cu Bologna Fiere, primul salon expoziţional dedicat în întregime pentru jocuri şi 

educaţie în armonie cu mediul, „SANALANDIA”. În interiorul unei grădini adevărate, 

sunt zone pentru joacă şi pentru efectuarea de activităţi specifice: laboratoare de 

reciclare, desen, sculptură, unde toate activităţile sunt făcute de copii pe întreaga 

perioadă a expoziţiei. Lecturi de carte şi spectacole pe teme ecologice au loc într-un 

teatru construit special, iar în interiorul unor cabane de lemn, asociaţii şi sponsori 

oferă şedinţe de degustare a alimentelor ecologice şi jucării executate din materiale 

care nu afectează mediul înconjurător.  

SANA, în afară de a fi un eveniment în care comerţul şi afacerile se împletesc strâns, 

are şi o valenţă culturală foarte puternică. În fiecare an calendarul evenimentelor 
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găzduieşte zeci de congrese, workshopuri şi mese rotunde, atrăgând mii de 

comercianţi profesionişti din Italia şi de peste hotare şi numeros public.  

La acestea pot fi adăugate şi multe evenimente speciale, expoziţii care pun în lumină 

noile „Eco-tendinţe” şi sectoarele emergente.  

Capacitatea pentru expunerea tuturor produselor de calitate, valorile culturale ale 

spectacolului şi temele cu subiect de actualitate, atrag in fiecare an sute de ziarişti 

italieni şi străini. Aceştia asigură propagarea mesajelor SANA şi a tuturor 

informaţiilor despre produsele naturale în ziare şi reviste şi prin radio, TV şi internet.  

SANA a dorit, întotdeauna, să informeze consumatorii şi instituţiile despre noutăţile şi 

calităţile produselor ecologice şi a celor care nu afectează mediul, prin intermediul a 

mii de expozanţi şi a sute de ziarişti şi lideri de opinie, prezentând teme globale şi 

asigurând prezentarea şi pătrunderea produselor ecologice pe piaţa naţională si 

internaţională.  

Producătorii, asociaţiile de producători şi o gamă largă de grupuri de distribuţie au 

nevoie acum să folosească toate strategiile necesare pentru a completa procesul 

pătrunderii şi  menţinerii produselor ecologice în meniul consumatorilor. Cunoscând 

că succesul pieţei sustenabile a produselor naturale merge mână în mână cu 

realizarea unui echilibru al mediului înconjurător, producţiei şi al consumului bazat 

pe produse de calitate care pot fi cu adevărat identificate, apreciate şi valorificate 

prin canale eficiente de distribuţie, care garantează o securitate maximă, o gamă 

largă de produse şi preţuri competitive, se impune promovarea contactelor cu zone de 

producţie şi preţuri competitive. 

 

Participarea la expoziţiile naţionale oferă, de asemenea, excelente oportunităţi de afaceri, iar 

în România cele mai reprezentative târguri pentru producătorii agricoli ecologişti autohtoni şi 

europeni sunt IndAgra Food&Drink şi IndAgra Farm de la Bucureşti, AGRARIA de la 

Cluj-Napoca şi ExpoAgroUtil de la Constanţa: 

IndAgra Food&Drink şi IndAgra Farm sunt două manifestări expoziţionale internaţionale 

anuale organizate de Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură a României în cadrul 

Centrului Expoziţional ROMEXPO Bucureşti . 

IndAgra Food&Drink (http://www.indagra-food.ro) se desfăşoară în primăvară, în 

ultima decadă a lunii mai, pe o suprafaţă de circa 20 000 m
2
 şi reuneşte mai mult de 

http://www.indagra-food.ro/
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300 de expozanţi din care peste 40% sunt străini. În cadrul acestei manifestări sunt 

organizate mai multe saloane specializate:  

Salonul Industriei Alimentare, unde expun firme producătoare sau/şi de 

comercializare echipamente de prelucrare a produselor agricole,  echipamente de 

muls şi de prelucrare a laptelui, cărnii şi a altor produse zootehnice, echipamente 

pentru panificaţie, paste şi confecţii etc., precum şi de o gamă diversificată de produse 

alimentare: lapte şi brânzeturi, preparate din carne şi alte produse animaliere, fructe 

şi legume, miere şi produse apicole, ulei şi grăsimi vegetale, conserve etc.; 

Salonul „Piscicultură”, cu expozanţi din domeniul pisciculturii şi al prelucrării şi 

comercializării produselor piscicole; 

Salonul „EcoAgricultura”, cu producători şi furnizori de produse ahgricole şi 

alimentare ecologice; 

Salonul „Vinuri”, cu producători şi comercianţi de vin; 

Salonul „Băuturi”, cu producători şi comercianţi de băuturi alcolice şi răcoritoare.  

 

IndAgra Farm (http://www.indagra-farm.ro) se desfăşoară în toamnă, în a doua 

parte a lunii octombrie, pe o suprafaţă de peste 30 000 m
2
 şi reuneşte mai mult de 500 

de expozanţi din care peste 30% sunt străini. În cadrul acestei manifestări sunt 

organizate mult mai multe saloane specializate cu echipamente pentru cultivarea 

terenurilor şi creşterea animalelor şi cu produse agricole şi alimentare, inclusiv 

salonul „EcoAgricultura”. Cu ocazia acestui acestui târg, se organizează, de 

asemenea, o serie de simpozioane, workshopuri şi mese rotunde, din care nu lipsesc 

cele cu tematică de agricultură ecologică. 

AGRARIA (http://www.agraria.info.ro) este cel de-al doilea eveniment expoziţional 

cu profil agricol şi alimentar care se organizează în România. Acest târg este 

organizat anual, deobicei la începutul lunii mai,  de către Expo Transilvania S.A. 

Cluj-Napoca, cel mai important centru expoziţional din Transilvania, cu sprijinul 

Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Cluj şi a altor companii importante din 

Cluj-Napoca.  

În cei peste 15 ani de activate, AGRARIA a contribuit constant la dinamizarea 

activităţilor economice din această zonă, inclusiv a agriculturii ecologice, ca urmare 

http://www.indagra-farm.ro/
http://www.agraria.info.ro/
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a participării, în fiecare an, a mai mult de 250 expozanţi din ţară şi străinătate şi a 

peste 100 000 vizitatori români şi străini.  

 

ExpoAgroUtil (http://www.expoconstanta.ro/expozitii/EXPOAGROUTIL/14/) este 

un târg naţional cu participare internaţională organizat de Camera de Comerţ, 

Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa în prima decadă a lunii iunie, care 

cuprinde mai multe saloane specializate:  

 Salonul de tractoare, maşini şi echipamente pentru mecanizarea agriculturii; 

Salonul de substanţe chimice si biologice pentru fertilizarea si protecţia plantelor; 

 Salonul de input-uri pentru agricultură şi industrie alimentară; 

 Salonul de produse agro-alimentare ecologice şi tradiţionale; 

 Salonul de apicultură; 

 Salonul de flori; 

 Salonul de finanţări şi asigurări, preponderant agricole; 

 Reuniuni profesionale pe teme de actualitate. 

 

3.1.2. Promovarea consumului de produse agro-alimentare ecologice 

Propunerile principale ale Comisiei Europene din Planul European de Acţiune pentru 

Alimente Ecologice şi Agricultură Ecologică (4) sunt concentrate pe dezvoltarea 

sistemului informaţional privind piaţa alimentelor ecologice, prin creşterea nivelului 

educaţional al consumatorilor, furnizarea tuturor informaţiilor necesare consumatorilor 

şi producătorilor, stimularea folosirii siglei U.E., inclusiv pentru produsele din import,  

asigurarea transparenţei depline în cea ce priveşte standardele (normele) de producţie, 

îmbunătăţirea statisticii privind producţia disponibilă şi cererea şi oferta, ca 

instrumente politice şi de piaţă.  

Prima acţiune a Planului cu privire la piaţa alimentelor ecologice „modificările 

introduse prin Regulamentul Consiliului (EEC) nr. 2826/2000 (promovarea pieţei 

interne), dă Comisiei posibilităţi mai mari de a acţiona direct pentru a organiza 

campanii de informare şi promovare cu privire la agricultura ecologică. Acest lucru va 

fi posibil prin lansarea, la nivelul întregii Uniuni Europene, a Campaniei multianuale 

de informare şi promovare pentru a informa, pe o perioadă de mai mulţi ani, 

consumatorii, cantinele instituţiilor publice, şcolile şi alţi actori cheie din lanţul 

alimentar, despre „meritele‖ agriculturii ecologice, în special beneficiile mediului 

http://www.expoconstanta.ro/expozitii/EXPOAGROUTIL/14/
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înconjurător şi să educe  consumatorii cum să recunoască produsele ecologice şi sigla 

U.E.  

Mai mult, se vor lansa campanii de informare şi promovare specializate pe tipuri bine 

definite de consumatori cum ar fi consumatorul ocazional şi cantinele publice. De 

asemenea, cresc eforturile de cooperare ale Comisiei cu statele membre şi organizaţiile 

profesionale pentru a dezvolta strategii pentru astfel de campanii.  

Un exemplu de promovare a agriculturii ecologice este iniţiativa Grupului IFOAM-UE 

care împreună cu Preşedenţia Austriacă a Uniunii Europene, a organizat o 

săptămână ecologică în cantinele Comisiei Europene şi ale Consiliului European din 

Bruxelles. Evenimentul a avut loc în perioada 17 - 24 mai 2006. În acest interval de 

timp, oficialii U.E. şi oaspeţii lor au avut posibilitatea de a gusta o gamă largă de 

preparate. Această iniţiativă public-privată a avut ca scop susţinerea folosirii 

alimentelor ecologice în cantinele publice şi subliniază rolul serviciilor de catering în 

dezvoltarea dinamică a agriculturii ecologice. Cantinele Comisiei şi Consiliului, care 

oferă mii de preparate zilnice, pot fi un bun exemplu pentru întreaga Europă. 

Iniţiativa „săptămânii ecologice” a preşedenţiiei austriace şi a grupului de lucru 

IFOAM-UE, subliniază, de asemenea, importanţa implementării corecte a Planului 

European de Acţiune privind Alimentaţia şi Agricultura Ecologică.  

 

 Secţiunea (unitatea didactică) 3.2: Planificarea şi gestionarea achiziţiilor şi 

vânzărilor: 

 Producătorii care doresc să adopte o metodă de producţie ecologică, trebuie să supună 

această metodă unui proces complex de control, care se desfăşoară de-a lungul tuturor fazelor 

„lanţului alimentar‖. De asemenea, toţi trebuie să se supună sistemului de control U.E.  

 Orice producător agricol sau de bunuri alimentare trebuie, în primul rând, să-şi 

selecteze furnizorii de materii prime şi materiale. De asemenea, este indicat a avea contracte 

ferme cu diferiţi furnizori, decât un acord verbal. 

 În particular, acei producători care procesează bunuri folosind materii prime şi 

materiale care provin din alte întreprinderi, trebuie să-şi planifice cumpărăturile pentru a evita 

opririle neaşteptate ale procesului de producţiei. Deci, este  posibil ca procesele de producţie 

să nu se oprească, chiar şi în cazul în care sunt probleme cu aprovizionarea de la un singur 

furnizor. 
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 Trebuie subliniat că, în sectorul agricol ecologic, nu se găsesc uşor materii prime şi  în 

anumite perioade, când producţia scade,  costurile pot înregistra creşteri relevante. În astfel de 

cazuri se recomandă, în prealabil, stabilirea preţurilor cu furnizori, precizând limitele între 

care se situează cel mai mic şi cel mai mare preţ (rezultate din evoluţia pieţei). Va fi, de 

asemenea, importantă planificarea aprovizionării cu materii şi materiale (seminţe, 

îngrăşăminte...) care nu se găsesc întotdeauna uşor, în special în zonele izolate.  De fapt, în 

agricultura ecologică, pentru a se evita problemele tehnice şi birocratice, managementul 

cheltuielilor şi, în general, al tuturor fazelor procesului de producţie, trebuie să se bazeze pe o 

planificare riguroasă. 

3.2.1. Selectare furnizori 

Pentru a se evita cumpărarea de bunuri care nu sunt produse conform normelor U.E. – 

întotdeauna în progres şi evoluţie – producătorii vor trebui să cumpere materii prime şi 

materiale de la furnizori specializaţi, capabili să dea sugestii calificate cât şi 

instructiuni de folosire. La nivel european, Regulamentul (CE) al Comisiei nr. 

889/2008, anexele I, II şi V-X, listează toate intrările (materii prime şi materiale din 

afara fermei) permise în agricultura ecologică. Acestea, însă, pot varia considerabil de 

la ţară la ţară, deoarece aceste intrări şi folosirea lor sunt conforme cu legislaţia 

naţională şi anumite aspecte ale regulilor U.E. sunt interpretate sau implementate 

diferit în statele membre (5).  

Îngrăşăminte, seminţe, substanţe pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor şi 

echipamente corespunzătoare producţiei ecologice, pot fi însă dificil de găsit. 

În unele ţări, există registre oficiale cu producătorii şi distribuitorii de input-uri. De 

exemplu, Ministerul Agriculturii din Italia cere ca unităţile care produc sau distribuie 

îngrăşăminte şi amendamente sub sigla „permise în agricultura ecologică” trebuie să 

depună la Institutul de Cercetări pentru Nutriţia Plantelor (ICNP) o cerere specifică şi 

facsimilul etichetei produsului (6). Odată ce testele necesare au fost făcute, Institutul 

trebuie să actualizeze periodic lista companiilor şi produselor pentru care 

documentatia menţionată anterior a fost prezentată şi verificată. Această listă, numită 

Registrul de îngrăşăminte şi amendamente pentru agricultura ecologică (F + SC), 

conţine acele inputuri care au fost verificate de ICNP. Pentru a introduce noi companii 

şi produse în Registru (F + SC), se are în vedere actualizarea continuă.  
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Există, de asemenea baza de date web pentru inputuri,  de exemplu „Organic x 

Seeds”, o bază de date a furnizorilor de seminţe ecologice din Europa administrată de 

un Consorţiu de organizaţii (7). Pe internet se găsesc, de asemenea, Directorate ale 

furnizorilor certificaţi ecologic, precum BioEurope (8), imprimată în Italia, care conţin 

informaţii detaliate asupra companiilor de input-uri ecologice.  

Este de subliniat că, referitor la procesarea în agricultura ecologică, materiile prime 

trebuie să fie produse în ferme certificate şi monitorizate în conformitate cu regulile 

U.E. În consecinţă, cand se cumpără un produs, este necesar să aibă certificat şi 

conţinutul acestuia va trebui menţionat în registrele fermei. În particular, când se 

cumpărară furaje şi seminţe, este important a avea şi certificarea că sunt libere de 

OMG-uri. 

 

3.2.2. Alegerea canalelor de distribuţie  

Producătorii de bunuri agricole şi alimentare ecologice trebuie să opteze, de obicei, 

pentru magazinele mixte (convenţionale/ecologice), datorită lipsei de magazine 

specializate în agricultura ecologică.  

În cazul comercianţilor situaţi la distanţă, este convenabilă cumpărarea cu ajutorul 

internetului. În acest caz, riscul privind calitatea şi conformitatea produsului cu 

standardele U.E. este mai mic, chiar dacă preţurile sunt mai mari datorită costurilor de 

transport. De obicei, pe internet este un formular cu descrierea produsului cautat.  

Secţiunea (unitatea didactică) 3.3: Comercializarea produselor agro-alimentare  

ecologice 

 Despre comercializarea produselor ecologice se discută de  mult timp. La început, s-a 

discutat dacă a fost bună introducerea alimentelor ecologice în supermarket-uri. Astăzi, cea 

mai mare parte a discuţiilor au ca subiect pieţele locale, cantinele publice (din şcoli, spitale 

etc.) şi târgurile. 

 Autorităţile publice sunt consumatori majoritari în Europa, cheltuind 16% din 

Produsul Intern Brut (GDP) al U.E., sumă echivalentă cu jumătate din GDP-ul Germaniei. 

Folosind aceste fonduri pentru a cumpăra bunuri şi servicii care respectă şi mediul, se poate 

aduce o contribuţie importantă la dezvoltarea sustenabilă.  

 Cumpărăturile „verzi‖ sunt, de asemenea, un exemplu şi un factor de influenţă a  

pieţei. Prin promovarea „achiziţiilor verzi‖, autorităţiile publice pot încuraja industria pentru 
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dezvoltarea tehnologiilor „verzi‖. Pentru unele produse, lucrări şi sectorul servicii, impactul 

poate fi semnificativ, aşa cum achiziţiile publice controlează o mare parte a pieţei.  

 Comisia Europeană a emis un Ghid (9) privind achiziţile publice prietenoase cu 

mediul, pentru a ajuta autorităţile publice în lansarea cu succes o politicii  „achiziţiilor  verzi 

(ecologice)‖. Ghidul explică posibilităţile practice oferite de Legea Comunităţii Europene şi 

prezintă soluţii simple şi efective care pot fi folosite la achiziţionarea publică. Ghidul este 

disponibil pe website-ul Europa al Comisiei (10) privind achiziţii publice verzi (ecologice) şi 

conţine informaţii practice, legături utile şi informaţii de contact. 

 Agricultura ecologică este un contributor esenţial la creşterea economică şi 

diversificarea locală şi regională şi la dezvoltarea identităţii şi pieţei locale, contribuind astfel 

la revitalizarea comunităţilor rurale şi orăşeneşti. De exemplu, în Italia există o reţea numită 

„Citta del Bio„ (11), deschisă tuturor administraţiilor locale care au investit deja în politici de 

sprijinire a agriculturii ecologice. 

 Introducerea alimentelor ecologice în cantinele şcolare, va fi una din primele măsuri 

de educaţie alimentară şi educaţia consumului. Reţeaua promovează, de asemenea, sectorul 

„Eco - Rural‖, care nu este un nou organism administrativ, ci mai degrabă un organism de 

coordonare care are scopul de a atrage şi coordona noi investiţii în mediul rural. Este un 

instrument de programare larg participativ al instituţiilor publice şi private, care sunt implicate 

în sistemul local de producţie şi care au o putere mai mare de negociere cu privire la diferitele 

aspecte ale agriculturii ecologice, turismul rural, meştesuguri, micile industrii etc.  

 Sectorul privat a introdus preparatele ecologice în cantine, aşa cum este IKEA în 2006 

şi hotelurile Scandinave sau banca WestLB cu 22% preparate ecologice. În Olanda, 10 mari 

ONG-uri, cu un număr total de 4 milioane de membri, au semnat în 2005 un angajament de 

utilizare a catering-ului cu preparate ecologice. 

 Aceste exemple arată că acest procedeul de producere şi furnizare a alimentelor 

ecologice poate contribui semnificativ la creşterea pieţei produselor ecologice şi instituţiile 

naţionale şi europene ar trebui să ia aceasta în calcul.  

 

3.3.1. Selectare clienţi  

Importanţa canalelor comerciale individuale este diferită în statele membre. Pe de-o 

parte, în Belgia, Germania, Grecia, Franţa, Luxemburg, Irlanda, Olanda, Spania, sectorul 

ecologic este dominat de vânzarea directă şi magazine specializate. În aceste ţări, în ultimii 

ani, vânzarea cu amanantul a crescut semnificativ. Pe de altă parte, în Danemarca, Finlanda, 
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Suedia, Marea Britanie, Islanda, Ungaria şi Republica Ceha cele mai multe vânzări sunt 

concentrate în supermarket-uri (> 60%) şi în magazine nespecializate.  

Specialiştii sunt convinşi că acolo unde produsele ecologice sunt vândute, în principal, 

prin supermarket-uri, creşterea pieţei şi raspândirea acestor bunuri este (şi va rămâne) mai 

mare decât în alte state membre (12).  

Vânzarea directă, sub toate formele, reprezintă cel mai important canal de vânzare a 

produselor ecologice, atât pentru consumator cât şi pentru fermier. Avantajele consumatorului 

sunt următoarele: reducerea preţurilor, achiziţionarea de produse de sezon şi proaspete, 

cunoaşterea produselor şi a zonei de origine. Pentru producător, principalele avantaje sunt: 

creşterea profitului, relaţia directă cu consumatorii, un nou rol al fermierului, promovarea 

produselor /soiurilor locale. 

 Există  două variante de vânzare directă: 

- „fermieri în oraş‖: pieţe locale, grupuri de cumpărători, evenimente 

promoţionale etc.. 

- „orăşeni în fermă‖: piaţa de la poarta fermei, ferme agroecoturistice etc. 

Comercializarea directă si pieţele fermierilor sunt foarte importante în zonele rurale, în 

special în asociere cu agroecoturismul şi restaurantele locale. Pieţele de desfacere cu 

amănuntul, pot valorifica mai multe produse decat magazinele cu hrană sănătoasă şi ecologică 

şi reprezintă un punct important de contact pentru mulţi consumatori cu produse ecologice. 

Unele supermarket-uri au, de asemenea, iniţiative de sprijin pentru creşterea consumului de 

produse ecologice. Numărul supermarket-urilor ecologice continuă să crească. Cu toate 

acestea unii consumatori preferă pieţele de desfacere, pentru un contact mai apropiat cu 

producătorii şi scurtarea canalelor de comercializare (cu mai multe avantaje şi pentru fermier). 

A crescut şi cererea în sectorul de catering şi servicii alimentare: restaurante, cafenele 

şi baruri care servesc alimente ecologice. De asemenea, guvernele naţionale încurajează 

folosirea alimentelor ecologice în instituţiile publice şi, ca atare, un număr tot mai mare de 

şcoli au în meniurile lor produse ecologice. 

 

3.3.2. Vânzarea produselor agricole şi alimentare ecologice  

Furnizarea alimentelor ecologice este o activitate specifică impusă de consumator, 

consumatorii de alimente ecologice obisnuiţi cerând mai multă transparenţă şi corectitudine 

cu privire la toate verigile lanţului de distribuţie. Un slogan care revine adesea este: cumpără 

produse locale, ecologice şi preparate corect (13). 
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Trasabilitatea şi transparenţa sunt instrumente de marketing fundamentale pentru 

producţiile ecologice. În U.E., conform Regulamentul 178/2002, începând cu 01 ianuarie 

2005, trasabilitatea sistemului alimentar este obligatorie. Comercializarea produsului 

agroindustrial „urmărit‖ se caracterizează prin furnizarea informaţiilor obţinute în timpul 

studiilor de trasabilitate, comunicarea eficientă a datelor trasabilităţii şi orice altă informaţie 

cu privire la produs la un cost scazut. Astfel, toate informaţiile culese de producător sunt 

disponibile şi pentru consumator, şi, eventual, ditribuitor. Toate acestea, sporesc valoarea 

adaugată a produsului final şi permit deschiderea de noi perspective în comercializare.  

Potenţialele sunt enorme, având în vedere imaginea şi valoarea transparenţei complete 

şi de documentare a produsului.  

Instrumentele tehnologice folosite pentru fructificarea serviciului se pot baza pe 

folosirea unui portal de navigare pe internet printr-un sistem de căutare capabil să informeze 

consumatorii punându-i în gardă cu privire la produsele pe care sunt pe cale să le cumpere. În 

esenţă, acestea dau consumatorului percepţia intrării virtuale în interiorul fermei, aruncând o 

privire asupra celui ce a realizat produsul pe care îl va pune pe masă.  

În agricultura tradiţională, înaintea industrializării, încrederea consumatorului s-a 

bazat pe contactul direct dintre producator şi consumator. Când cumpăra alimente, un orăşean 

ştia de unde provin şi adesea cine le-a produs. Globalizarea pieţei alimentare, a produs o 

distanţare fizică şi mentală între producători şi consumatori şi a creat o stare de îngrijorare 

printre consumatori. Această distanţă poate fi compensată prin instrumentele trasabilităţii. De 

asemenea, comerţul s-a schimbat mult de-a lungul anilor.  

Secolul XX a fost caracterizat de succesul producţiilor mari, cu scopul vânzării 

aceluiaşi produs la cât mai mulţi consumatori posibili. Noul secol este al produselor 

particularizate, individualizate „doar pentru tine‖, care pot fi produse în cantităţi mari şi mai 

mai ieftin, dar în versiune individuală şi cu ajutorul noilor tehnologii.  

Tendinţa actuală este de comercializare „unul la unul‖ care are ca scop vânzarea unui 

lot variat de produse unui singur consumator, unei singure familii. Folosirea internetului 

devine un procedeu general pentru contactul dintre partenerii de afaceri (B & B = bussines to 

busines), în achiziţii şi logistică. Astfel, siguranţa pieţei constă în personalizarea  

(individualizare în masă şi preţuri dinamice) produselor şi serviciilor. Scopul este să satisfacă 

cerinţele individuale, la preţuri individuale scăzute, determinate de avantajele producţiei în 

masă (ex. E-commerce). Rezultatul acestei pieţe alternative constă în reducerea preţurilor 
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pentru consumatori şi creşterea câştigului pentru fermieri. De asemenea,  aceasta dă 

consumatorilor posibilitatea de a şti unde şi cum au fost obţinute produsele. Între formele de 

comercializare directă şi vânzarea spre o piaţă anonimă, există însă o diferenţă calitativă clară. 

Contactul direct cu consumatorii are o mare valoare, iar consumatorii care cumpară direct de 

la fermier capătă o legătură mai puternică cu pământul, sunt mai atenţi cu mediul înconjurător 

şi înteleg mai bine sistemul agricol.  

Mişcarea ecologică din toată lumea demonstrează un interes crescut pentru toate 

procedeele de vânzare directă. De asemenea, se fac experimentări atât în ţări în curs de 

dezvoltare cât şi dezvoltate, în unele cazuri cu sprijin guvernamental, iar IFOAM sprijină 

vânzarea directă prin dezvoltarea instrumentelor specifice şi schimb de experienţă (14).  
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Chestionar: 

 

1. Care este principala măsură pentru menţinerea şi sporirea viabilităţii economice a unităţilor 

producătoare de bunuri ecologice ?: 

 a. Reducerea cheltuielilor de producţie; 

 b. Creşterea volumului de produse agricole şi alimentare; 

 c. Participarea la târguri naţionale şi internaţionale de profil; 

 

2. Care este cauza principală a creşterii pieţei produselor ecologice? 

a. Pierderea încrederii consumatorilor în produsele alimentare convenţionale; 

 b. Diversificarea producţiei de bunuri agro-alimentare ecologice; 

 c. Îmbunătăţirea mediului înconjurător; 

 

3. Care este cea mai importantă activitate comercială în cazul unei ferme ecologice de succes? 

 a. Sporirea şi diversificarea producţiei; 

 b. Planificarea riguroasă a tuturor activităţilor de aprovizionare şi desfacere; 

 c. Creşterea numărului de furnizori şi clienţi; 

 

4.  Care sunt principalii furnizori de inputuri ecologice? 

 a. Furnizorii specializaţi; 

 b. Supermarket-urile; 

 c. Magazinele cu produse ecologice; 

 

5.  Care este nivelul de risc în cazul aprovizionării de pe internet? 

 a. Mare; 

 b. Mic; 

 c. Mijlociu; 

 

6. Care sunt consumatorii majoritari de bunuri ecologice în Europa? 

 a. Autorităţile publice; 

 b. Firmele private; 

 c. Orăşenii; 
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7. Care este documentul de bază pentru achiziţiile publice de bunuri ecologice în U.E.? 

 a. Regulamentul (CE) 834/2007; 

 b. Regulamentul (CE) 889/2008; 

 c. Ghidul (CE) privind achiziţile publice prietenoase cu mediul; 

 

8.  Care este cea mai importantă măsură de (in)formare a consumatorului de produse 

ecologice: 

 a. Organizarea de seminarii, mese rotunde, workshopuri etc. tematice;  

b. Introducerea de meniuri ecologice în cantinele şcolare, muncitoreşti şi din instituţii 

publice şi în restaurante; 

 c. Popularizarea radio şi TV; 

 

9.  Care este cel mai important canal de distribuţie a bunurilor ecologice? 

 a. Vânzarea în supermarket-uri; 

 b. Vânzarea directă, de la producător; 

 c. Vânzarea în magazine specializate; 

 

10. Care sunt elementele cheie pentru vânzarea cu succes a produselor ecologice? 

 a. Trasabilitatea şi transparenţa; 

 b. Calitatea şi cantitatea; 

 c. Diversitatea şi disponibilitatea; 
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Capitolul 4: Agro-ecosistemele României 

 

Cuvântul agro-ecosistem a fost folosit pentru prima dată în anul 1978 într-o publicaţie specială 

a Academiei Agricole din Franţa intitulată „L’AGRO-ECOSYSTEME – Ecologie en rapport avec 

L’Agriculture‖. La câţiva ani după publicarea acestui studiu, în 1982, Bondarenko şi colab. elaborează 

lucrarea „Modelirovanie Produktivnosti Agroecosystem” şi în 1986 Gordon Conway publică lucrarea 

„Agroecosyystem Analysis for Research and Development”. La noi în ţară cuvântul agro-ecosistem 

este folosit prima oară în anul 1985 de echipa de implementare a programului naţional de cercetare-

dezvoltare „Agroecosisteme intensive zonale” condusă de regretatul Profesor Dr. Dumitru TEACI şi 

de I. Puia şi V. Soran în studiile privind ecosistemele agricole. De asemenea, în 1994 I. Toncea 

publică lucrarea  „Agroecosistem – the key of sustainable agriculture‖. În prezent acest termen este 

foarte des folosit în special de agroecologişti, pentru a denumi teritoriile agricole pe care le studiază 

sau/şi le proiectează, cu toate componentele lor, vii şi nevii în (inter)acţiune. 

 

Secţiunea (unitatea didactică) 4.1: Noţiuni introductive şi de analiză şi proiectare: 

4.1.1 Definiţii 

Majoritatea agroecologiştilor definesc agro-ecosistemul, precum Conway (1986) – un sistem 

agro-socio-economico- ecologic. Loucks Orie (1977) defineşte agroecosistemul  ca o unitate teritorială 

coerentă spaţial şi funcţional, care include toate componentele existente în aceast spaţiu şi relaţiile 

dintre acestea.  

Agro-ecosistemul este orice unitate teritorială, relativ omogenă ca relief, climă, sol, floră şi 

faună, cu profil agricol diversificat şi integrat (cultivarea terenurilor, creşterea animalelor şi 

prelucrarea produselor agricole şi alimentare), care este în armonie şi interacţiune reciproc benefică cu 

ecosistemele învecinate. 

 

4.1.2 Particularităţi: 

 Agro-ecosistemul are 3 dimensiuni; 

Caracterizarea unui agro-ecosistem este posibilă numai dacă-i sunt cunoscute coordonatele 

ecologice, economice şi sociale. 

Dimensiunea ecologică cuprinde potenţialul cantitativ şi calitativ edafic, climatic şi biologic, 

cea economică - valorile materiale şi financiare în exploatare sau în conservare, iar cea socială - forţa 

de muncă ca număr, aptitudini fizice şi cunoştinţe despre viaţă, societate, cultură, agricultură şi alte 

activităţi economice adiacente, cât şi ca relaţiile interumane. 

Agro-ecosistemul este complex; 

Aşa cum se ştie, cele mai complexe sisteme citate de teoria sistemelor sunt sistemele 

biologice. Agro-ecosistemele conţin, pe lângă componentele specifice sistemelor biologice - biotop şi 



 

 

108 

 

biocenoză - şi subsisteme de natură fizică, fizico-chimică şi sau fizico-tehnică. 

Biotopul sistemelor agricole îl reprezintă solul şi clima iar biocenoza - plantele cultivate şi 

animalele domestice, precum şi organismele specifice biocenozei naturale - plante şi animale sălbatice. 

Subsistemele fizice, fizico-chimice şi fizico-tehnice ale agro-ecosistemelor sunt aşa numitele 

inputuri artificiale,precum tractoarele, maşinile şi instalaţiile agricole, îngrăşămintele şi pesticidele, 

apa de irigat, cunoştinţele teoretice de specialitate etc. prin care se pun în valoare componentele 

naturale ale sistemului agricol. 

Legăturile dintre elementele şi subsistemele structurale ale agro-ecosistemului sunt unilaterale 

(→) sau bilaterale (⇔), iar cele mai puternice relaţii dintre structurile agro-ecosistemului sunt cele 

bilaterale asemănătoare legăturilor chimice de tip covalent. 

Agro-ecosistemul are o structură polimorfă; 

Majoritatea sistemelor agricole sunt constituite din 4 elemente total diferite: 

- minerale: solul, apa şi aerul. În această categorie, cu multă îngăduinţă ştiinţifică, putem 

include şi agenţii energetici esenţiali - lumina şi căldura naturală; 

- plante: soiurile şi hibrizii plantelor cultivate, precum şi micro şi macro-organismele vegetale 

sălbatice; 

- animale: rasele şi categoriile de animale domestice şi speciile sălbatice; . 

- om: forţa fizică şi intelectuală umană şi mijloacele de muncă. 

Agro-ecosistemul este deschis; 

Între elementele şi componentele structurale ale agro-ecosistemelor sunt relaţii de natură 

materială, energetică şi informaţională. De asemenea, agro-ecosistemele fac schimb de energie, de 

substanţă şi de informaţie cu natura sau şi cu alte sisteme înconjurătoare. 

Aşa cum se ştie, o parte din componentele agro-ecosistemelor precum tractoarele, maşinile şi 

instalaţiile agricole; sistemele de fertilizare şi cele de protecţie chimică a plantelor, animalelor şi 

alimentelor etc, sunt sisteme închise care fac schimb cu mediul lor înconjurător, numai de energie. 

Aceste fenomene au loc, însă, în interiorul agro-ecosistemului şi se integrează în procesele ce 

caracterizează întregul sistem. 

Agro-ecosistemul este dinamic; 

Orice agro-ecosistem este în continuă mişcare şi schimbare, iar evoluţia lui urmează un traseu 

în care coordonatele finale sunt diferite de cele iniţiale. O anumită stare finală poate fi, însă, atinsă 

pornind de la condiţii iniţiale diferite prin folosirea de mijloace şi căi tehnologice adecvate. 

Sistemul agricol este limitat în spaţiu şi timp. 

Fiecare agro-ecosistem are o limită teritorială numită hotar, margine sau graniţă care-l separă 

şi, în acelaşi timp, îl leagă de alte sisteme agricole sau ecosisteme. Orice sistem, fenomen sau lucru din 



 

 

109 

 

afara limitelor sistemului agricol, aparţine mediului înconjurător (Bontkes, 1996). Agro-ecosistemele 

au, de asemenea, valori specifice în ceea ce priveşte durata, succesiunea şi simultaneitatea desfăşurării 

în timp şi spaţiu a proceselor şi fenomenelor componente. 

 4.1.3  Proprietăţi 

 Toate tipurile de agro-ecosisteme au cel puţin o componentă biologică şi aceasta, de obicei "dă 

tonul" în sistem. Ca atare, agro-ecosistemul are, ca şi sistemul biologic, 3 însuşiri principale - inte-

gralitatea, funcţionalitatea şi sustenabilitatea, iar fiecare însuşire este exprimată cu ajutorul mai multor 

descriptori (Toncea, 1999). 

 

 Integralitatea – calitatea sistemului de a reuni într-un tot unitar părţile sale constitutive. 

 Această însuşire se exprimă, adesea, prin următorii indicatori:  

@ Complexitatea este însuşirea agro-ecosistemului de a reuni mai multe elemente şi 

subsisteme diferite. 

În mod logic, complexitatea creşte cu cât în sistem se integrează alte elemente şi subsisteme şi 

se fac legături noi, complexitatea sistemului mărindu-se cu numărul acestora. Dacă elementele 

şi subsistemele integrate nu diferă de cele existente deja în sistem, sistemul nu devine mai 

complex, ci doar se măreşte, se extinde, multiplicându-şi componentele şi relaţiile deja 

existente. 

Aşadar, complexitatea unui sistem agricol creşte proporţional cu diversitatea componentelor şi 

a relaţiilor ce alcătuiesc sistemul respectiv şi se măsoară prin numărul de legături diferite care 

există în sistem. 

Agro-ecoistemele se caracterizează prin trei tipuri diferite de complexitate:  

 Complexitatea peisagistică – se exprimă prin numărul de teritorii ecologice 

omogene, parcele agrochimice şi de specii vegetale şi animale, sălbatice şi domestice, 

la care se adaugă legăturile dintre ele. 

 Complexitatea socială – include grupurile sociale umane – comunităţi, familii, 

colective de muncă, etnii, culte religioase, instituţii de învăţământ, medicale şi 

culturale, asociaţii şi cluburi profesionale şi politice etc. şi legăturile intra- şi 

interspecifice. 

 Complexitatea economică – include structurile economice - vegetale, animale, 

agroindustriale şi agrocomerciale, precum şi relaţiile lor intra- şi interspecifice. 

@ Unitatea exprimă tăria legăturilor dintre componentele agro-ecosistemului, precum şi cât 

este de omogen sistemul în toate punctele sale. 

Teoria generală a sistemelor susţine că, în spaţiul terestru nu există sisteme izolate, fiecare 

subsistem sau element structural al materiei fiind legat, mai slab sau mai puternic de alte 
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componente. 

Legăturile dintre componentele agro-ecosistemelor sunt, în funcţie de natura lor, fie 

structurale, fie funcţionale sau de tip cauză - efect, iar în funcţie de orientare - fie unilaterale, 

fie reciproce, inverse sau de tip feedback. Cele mai importante legături pentru evoluţia acestor 

sisteme sunt cele funcţionale, iar pentru unitatea lor - legăturile funcţionale de tip feedback. 

Aşadar, unitatea sistemelor agricole se poate exprima prin numărul de legături feedback.

  

Legăturilor de tip feedback li se mai spune conexiuni inverse şi sunt prezentate grafic şi 

interpretate precum în exemplul următor (Bontkes, 1992): 

 

în care A influenţează pe B, B pe C şi C pe A 

 De asemenea, conexiunile sistemice sunt de două feluri: 

- conexiuni pozitive, în care acţiunea şi interacţiunea componentelor respective sunt de acelaşi 

fel (pozitive sau negative): 

 

- conexiuni negative, în care componentele sistemice se influenţeză diferit - una (unele) 

pozitiv şi alta (altele) negativ: 

 

 

 

 

 

 

Funcţionalitatea este asemănătoare (similară) cu echilibrul dinamic al sistemelor biologice şi 

exprimă capacitatea sistemului de a face schimb permanent de substanţă, energie şi informaţie 

cu mediul înconjurător fără a afecta integritatea sistemului. Funcţionalitatea unui sistem 

agricol se estimează cu ajutorul a patru indicatori:  
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@ Productivitatea sau randamentul (R) se calculează prin raportarea producţiei (Y) realizată 

de sistem la unitatea de producţie (UP). 

UP

Y
R       

în care: Y este cantitatea de produs(e) agricol(e) obţinută în procesul muncii, 

exprimată cifric (nr., bucăţi etc.) sau în unităţi de masă (kg, q, t etc.) sau de volum 

(1, hl, m3 etc.); 

UP - unitatea de spaţiu (m
2
, ha etc.), de timp (zi, lună, an etc.) sau producătoare de 

bunuri materiale: plantă, animal, om, secţie sau societate (companie) agroindustrială 

sau agrocomercială. 

Producţia oricărui agro-ecosistem se calculează, de obicei, prin însumarea cantităţilor de 

produse agricole obţinute în subsistemele componente, grupate sau nu pe tipuri de produse - principale 

şi secundare, vegetale, animale, agrocomerciale etc. 

n

i

yiY
1

    

în care: Y este, de exemplu biomasa produsă de sistem; 

              i - numărul solei (parcelei) de teren, serei, grajdului, secţiei sau al fermei agricole etc. 

În cazul în care în agro-ecosistem se obţin produse diferite, pentru a le putea însuma, 

cantităţile  respective se exprimă într-o unitate de măsură comună – unităţi cereale pentru 

sistemele vegetale sau unităţi energetice pentru toate tipurile de produse agricole.  

@ Eficienţa (E) exprimă gradul de valorificare a tuturor eforturilor umane consacrate 

realizării unui anumit produs agricol şi se calculează prin raportarea efectelor materiale 

valorice, sociale la eforturile (consumurile externe) corespunzătoare: 

E = Efect / Efort  

Altfel spus, eficienţa este rata de conversie a intrărilor în ieşiri: 

E = Ieşiri / Intrări   

Dacă înlocuim în aceste formule de calcul efectele, respectiv ieşirile, cu profitul sau veniturile 

realizate şi eforturile sau intrările cu consumul de forţă de muncă, materii şi materiale sau cu 

cheltuielile de producţie, obţinem mai mulţi indicatori dintre care cel mai sintetic este rata 

profitului sau a rentabilităţii (RP):   

              P 

   RP = —- x 100 

            Ch 
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 în care P este profitul;   

      Ch - cheltuieiile de producţie 

 

P= V – Ch    

     

în care V este venitul 

 

  V = Y x Pv + Av   

în care  Pv este preţul de valorificare al produselor; 

 Av - alte venituri - dobânzile încasate pentru depozitele bancare şi subvenţiile acordate de stat 

sub formă de cupoane valorice, prime de export şi alte facilităţi tehnologice şi comerciale. 

Preţul de valorificare este egal cu preţul de vânzare în cazul când produsele se valorifică prin 

vânzare şi cu preţul (costul) de producţie sau tehnologic (CT) când produsele se valorifică în 

interiorul sistemului ca hrană pentru persoanele dependente de sistem sau ca materii prime 

(ex. furajele). 

Y

Ch
CT     

Ch = CS + ChT   

în care CS este capitalul social 

  ChT – cheltuieli tehnologice 

Capitalul social este partea de capital productiv formată din clădiri destinate producţiei, din 

maşirii şi utilaje etc. care funcţionând vreme îndelungată în procesul de producţie, îşi transmit, în timp 

şi repetat, valoarea asupra mărfurilor nou produse, pe măsura uzurii lor. 

Cheltuielile tehnologice sunt parte a capitalului productiv formată din materii prime, 

combustibil, materiale auxiliare etc. a căror valoare se transmite în întregime asupra produselor obţi-

nute, la care se adaugă cheltuielile cu forţa de muncă care prin consumarea sa în producţie( pe lângă 

echivalentul valorii sale creează şi plus valoare. In cheltuielile tehnologice intră, de asemenea, 

cheltuielile gospodăreşti legate de conducerea şi administrarea sistemului, precum şi datoriile bancare 

şi statale - taxe şi impozite. 

@ Stabilitatea - proprietatea unui sistem agricol de a-şi menţine structura şi modul de 

funcţionare specific. 

Din punct de vedere al stabilităţii, în agricultură există agro-ecosisteme stabile, a căror 

structură şi activitate este relativ constantă şi agro-ecosisteme instabile, foarte oscilante în 

timp şi spaţiu. 

Stabilitatea agro-ecosisteme1or depinde, ca şi în cazu1 sisteme1or bio1ogice, de proporţia 
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dintre 1egături1e feedback negative şi ce1e pozitive. 

Conexiunile negative sunt ce1e în care influenţa ce1or două componente este diferită - una 

acţionează în sens pozitiv, iar cealaltă reacţioneză negativ. De exemp1u  re1aţia ,,Fertilitate sol 

şi Producţie‖, este o conexiune negativă deoarece producţia creşte proporţiona1 cu fertilitatea 

soluri1or, iar fertilitatea soluri1or scade proporţiona1 cu cantitatea de produse agricole 

vegetale. 

În cazu1 conexiuni1or pozitive, acţiunea şi reacţia structuri1or care interacţionează au ace1aşi 

sens, fie negativ, fie pozitiv. O astfe1 de 1egătură este cea dintre popu1aţie şi natalitate, în care 

popu1aţia creşte proporţiona1 cu număru1 de nou născuţi, iar număru1 de naşteri este 

proporţiona1 cu număru1 de indivizi ai popu1aţiei. 

Conform părerii 1ui Bontkes (1992) conexiunile inverse pozitive semnifică instabilitate, iar 

ce1e negative, stabilitate. 

Practicienii estimează stabilitatea sisteme1or agrico1e cu ajutoru1 coeficientu1ui de variaţie 

(CV): 

  100x
m

s
CV     

în care s este abaterea standard a va1ori1or parametru1ui studiat (ex. producţia medie 

realizată 1a o cultură pe diferite sole, ferme, societăţi, 1oca1ităţi etc. într-un an sau pe mai 

mu1ţi ani); 

   m – valoarea medie a parametrului studiat. 

 

2ss  

        

s 2
=

n

i

n

i

n

xi

xi
n 1

2

12

1

1
 

 

         în  care       n  este  numărul de valori individuale ale parametrului studiat; 

       x - valorile individuale ale parametrului studiat. 

În general, se admite că variabilele (mai ales cele biologice) care au un coeficient de variaţie 

mai mic de 10% prezintă o variaţie mică, cele cu coeficientul de variaţie cuprins între 10 - 

20% au variaţie mijlocie, iar cele cu coeficient de variaţie mai mare de 20% au o variaţie mare 

(Ceapoiu, 1968). 
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@ Echitatea exprimă imparţialitatea, obiectivitatea, corectidinea împărţirii produselor agricole 

între consumatori. Primul şi din păcate, f'oarte des unicul beneficiar al rezultatelor unui agro-

ecosistem este omul. Din această cauză sunt vitregiţi alţi consumatori precum 

microrganismele, participanţi direcţi la procesele de producţie agricolă. 

 Sustenabilitatea 

Spre deosebire de alţi autori care nu prea cred în caracterul practic al sustenabilităţii, noi 

considerăm că sustenabilitatea este analoagă cu autoreglarea sistemelor biologice şi exprimă 

abilitatea agro-ecosistemului de a-şi menţine integralitatea şi funcţionalitatea în ciuda oricărei 

stânjeniri sau perturbaţii interne sau exteme. 

CuvântuI "SUSTAINABILITY" a f'ost rostit prima oară în anul 1972 la Conferinţa Naţiunilor 

Unite privind Mediul Uman de la Stocholm (Fresco şi Kroonenberg, citat de Toncea şi 

Campbell, 1995) şi nu are un sinonim în limba română . 

Dezbaterile asupra sustenabilităţi s-au amplificat însă după publicarea în anul1987 a lucrării 

,,Our Common Future" de către comisia Mondială a Mediului şi Dezvoltării şi au culminat cu 

întâlnirea la vârf de la Rio de Janeiro din anul 1992. Eforturile ştiinţifice şi politice privind 

sustenabilitatea sunt şi astăzi de o intensitate fără precedent şi cuprind puncte de vedere şi 

măsuri identice corespunzătoare privind dezvoltarea viitoare a tot mai multor domenii de 

activitate, inclusiv agricultura. Pe această linie se înscriu şi eforturile noastre de stabilire şi 

definire a descriptorilor sustenabilităţii: 

@ Vulnerabilitatea, exprimă probabilitatea de deteriorare şi de degradare a unui agro-

ecosistem în urma acţiunii diverşilor factori stânjenitori sau perturbatori. Ȋ n ecosisteme, 

vulnerabilitatea începe să se manifeste în momentul când condiţiile interne dintr-un sistem sau 

cele externe au atins aşa numita graniţă a riscului supravieţuirii iar viitoarele adaptări nu mai 

sunt posibile (Puia şi Soran 1988). 

@ Rezilienţa (Rz), semnifică capacitatea de refacere a unui agro-ecosistem după o anumită 

perturbaţie internă sau/şi externă şi se exprimă prin timpul necesar (viteza) de restabilire a 

funcţionalităţii sau/şi de refacere a structurii sistemului. 

Rezilienţa se exprimă în unităţi de timp, prin diferenţa dintre timpul când sistemul s-a refăcut 

(t1) şi timpul când a avut loc perturbarea (to): 

   R2 = t1 – t0    

 

4.1.4. Delimitare şi denumire 

 Delimitarea şi numirea agroecosistemelor României a necesitat un timp îndelungat de reflecţie 

şi de studiu. Părerile sunt împărţite, plecându-se de la conceptul că fiecare parcelă cultivată de teren 
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sau teritoriu ecologic omogen (TEO) este un agroecosistem şi ca atare în ţara noastră ar fi o 

multitudine de agroecosisteme, până la concepţia economiştilor că în agricultura ţării se pot distinge 3 

– 5 – 7 – 10 agro-ecosisteme.  

După multe discuţii şi controverse în care s-au confruntat geografi, naturalişti, pedologi, tehnicieni, 

economişti etc. în anul 1987 s-a ajuns la concluzia că în România sunt  23 de agro-ecosisteme care se 

pot grupa, în funcţie de forma de relief dominantă,  în 3 categorii: agro-ecosisteme de câmpie (8) şi din 

Lunca şi Delta Dunării (1), agro-ecositeme de deal şi podiş (12) şi agro-ecositeme de munte din munţii 

Carpaţi (2). Criteriul de delimitare a acestor agro-ecositeme l-a constituit întregul ansamblu de condiţii 

de relief, sol şi climă, inclusiv modul de folosinţă şi intervenţiile antropice care permit aplicarea unui 

sistem de agricultură, astfel încât oferta naturală a fiecărui agroecosistem să fie valorificată cu cele mai 

bune rezultate. 

 Urmare a schimbărilor din agricultură din ultimii 22 de ani, din cauza distrugerii sistemelor de 

irigaţii din Dobrogea şi Câmpia Română, în prezent în România sunt doar 22 de agro-ecositeme:  

Lunca şi Delta Dunării (1), 7 agro-ecosisteme de câmpie –, Câmpia Română (2), Cîmpia Olteniei cu 

dune de nisip(3), Câmpia Găvanu-Burdea (4), Câmpia de Vest (5), Câmpia Transilvaniei (6), Câmpia 

Jijiei (7); Câmpia Sucevei (8), 12 agro-ecosisteme de deal şi podiş – Podişul Dobrogei (9), Platforma 

Cotmeana (10), Piemontul Getic sudic (11), Piemontul Getic nordic (12), Piemontul Râmnicului şi 

Subcarpaţii de curbură (13), Subcarpaţii Meridionali (14), Piemonturile vestice (15), Podişul 

Someşan (16), Podişul Târnavelor (17), Dealurile şi depresiunile Subcarpatice Transilvane 

(18),Podişul Moldovenesc şi Subcarpaţii Orientali (19), Podişul Bârladului (20), şi 2 agro-ecosisteme 

din munţii Carpaţi – Depresiunile intramontane (21) şi Zona montană-alpină (22). 
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Fig. 4.1.4.1. Harta agroecosistemelor României (D. Teaci, Ana Tudor, N. Andreiaşi, 1987)  

  

 4.1.5. Potenţial agroecologic. 

Potenţialul natural şi agricol al agro-ecositemelor României este apreciat cu ajutorul a doi 

indicatori: indicele termo-hidro-radiant şi nota de bonitare. 

Idicele termo-hidro-radiant (ITHR) exprimă potenţialul climatic al zonei de cultură şi se 

calculează, conform echipei profesorului Dumitru TEACI, luând în considerare trei elemente 

climatice de bază: temperatura aerului, precipitaţiile şi radiaţia solară globală la care se 

aplică un coeficient de corecţie în funcţie de temperaturile critice (>32
0
 C). 

  T x P x R 

 ITHR = ———— 

   100 000 

în care: T este suma anuală a temperaturilor aerului mai mari de 5
0
C; 

    P – suma precipitaţiilor anuale; 

    R – radiaţia anuală globală (kcal/cm
2
) 

Conform datelor din graficul 4.1.5.1, din cauză că elementele climatice care contribuie la 

formarea recoltei se află în raporturi diferite în diverse agro-ecosisteme, indicele termo-

hidro-radiant (ITHR) diferă de la un agro-ecosistem la altul, între 43 în Lunca şi Delta 

Dunării şi 8 în zona montană-alpină. Agro-ecosisteme cu potenţial climatic mare (ITHR = 30 
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– 40) sunt şi Câmpia Olteniei cu dune de nisip, Platforma Cotmeana şi Câmpia de vest, iar cu 

potenţial climatic mic (ITHR = sau < 18), Podişul Dobrogei, Câmpia Sucevei şi 

Depresiunile intramontane. 

Fig. 4.1.5.1. Indicele termo-hidro-radiant al agro-ecosistemelor României
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Nota de bonitare, exprimă gradul de favorabilitate al condiţiilor naturale de relief, climă, 

hidrologie şi sol pentru plantele care se cultivă în România. 

Tabelul 4.1.5.1 

Note de bonitare la principalele culturi de câmp pe agroecosisteme 

(D. Teaci, Ana Tudor, N. Andreiaşi, 1987) 

AES 

Nr. 

GR OR PB FS CT SF SO MF IU IF CN LU TR LG M 

1 68 66 71 75 51 78 70 62 63 41 64 71 55 80 65 

2 64 66 66 65 52 63 50 50 65 39 48 65 57 52 57 

3 44 46 77 63 64 45 62 60 45 42 54 65 35 80 56 

4 56 54 55 59 38 44 46 54 58 30 40 48 52 30 47 

5 67 67 66 66 52 62 62 62 54 46 56 68 55 55 60 

6 52 51 51 45 39 41 40 45 45 35 36 52 52 30 44 

7 56 55 51 52 42 47 53 56 56 44 47 58 51 45 51 

8 53 51 46 30 57 51 30 50 45 52 39 38 67 25 45 

9 48 45 46 43 29 36 38 44 44 22 29 49 30 25 38 

10 65 63 63 55 50 45 59 65 59 45 59 58 61 48 57 

11 44 45 41 36 36 32 33 41 46 34 30 35 50 30 38 

12 39 39 31 25 32 22 20 40 26 29 21 27 47 25 30 

13 54 57 51 51 44 48 46 57 61 28 37 54 44 50 49 

14 35 32 29 23 30 27 21 34 16 26 19 26 39 20 27 

15 45 41 41 38 37 37 30 42 45 49 38 36 50 30 40 

16 37 32 32 20 31 26 19 30 31 28 24 34 44 25 30 

17 41 38 35 20 31 29 21 33 32 28 24 34 46 25 31 

18 35 28 28 15 30 23 15 30 30 35 19 21 40 20 26 

19 42 40 36 31 35 32 31 38 35 23 30 36 46 25 34 

20 47 44 41 43 35 35 36 40 48 25 35 45 35 30 39 

21 44 34 23 20 36 31 3 30 20 42 20 23 45 3 27 

22 12 12 10 2 30 10 2 15 2 20 15 2 30 2 12 

M 48 46 45 40 40 39 36 44 42 35 36 43 47 34  
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AES Nr.= număr agro-ecosistem, M = media, GR = Grâu, OR = Orz, PB = Porumb, FS = 

Floarea-soarelui, CT = Cartofi, SF = Sfeclă de zahăr, SO = Soia, MF=Mazăre furajeră, IU = In 

pentru ulei, IF = In pentru  fibră, CN=Cânepă, LU=Lucernă, TR=Trifoi, LG= Legume.  

Din datele prezentate în tabelul 4.1.5.1, nota de bonitare diferă de la cultură la cultură şi 

pentru fiecare cultură, de la un agro-ecosistem la altul. În ceea ce priveşte nota de bonitare pe 

agro-ecosistem, indiferent de planta cultivată, cele mai mari note de bonitare (> 50) au agro-

ecositemele Lunca şi Delta Dunării, Câmpia de vest, Câmpia Română, Platforma Cotmeana, 

Câmpia Olteniei cu dune de nisip şi Câmpia Jijiei, iar cele mai mici (= sau < 30) agro-

ecositemele Piemontul Getic Nordic, Podişul Someşan, Subcarpaţii Meridionali, Dealurile şi 

depresiunile Subcarpatice Transilvane şi agro-ecositemele din munţii Carpaţi – Depresiunile 

intramontane şi Zona montană-alpină. 

Notele de bonitare la plantele cultivate, indiferent de agro-ecosistem, au variat mai puţin (34 

– 48), cele mai mari (= sau > 45) înregistrându-se la culturile cerealiere (grâu, orz şi porumb) 

şi la trifoi, iar cele mai mici (< 40) la legume, inul pentru fibră, cânepă, soia şi sfecla de 

zahăr.  

   4.1.6. Analiză şi proiectare 

 Revoluţia tehnică în agricultură se bazează, în principal pe perfecţionarea metodelor şi 

mijloacelor de analiză şi proiectare a agro-ecosistemelor (Toncea, 1999). 

 Analiza agro-ecosistemelor 

Orice activitate agricolă este sau trebuie precedată de o analiză, superficială sau aprofundată, 

de scurtă sau lungă durată a sistemelor agricole şi naturale vizate. Fără o analiză prealabilă, 

orice activitate agricolă este mai costisitoare şi, de foarte multe ori, periculoasă pentru 

funcţionarea şi chiar existenţa întregului agro-ecosistem în care se desfăşoară.  

Definiţii 

Analiza agro-ecosistemelor este o activitate complexă de împărţire (divizare) a agro-

ecosistemului îm subsisteme şi elemente componente, de examinare calitativă şi cantitativă a 

acestora şi de determinare a legăturilor lor intra- şi intersistemice, inclusiv cu mediul 

înconjurător, în vederea identificării şi cuantificării fenomenelor care perturbă sau stânjenesc 

structura şi funcţionarea agro-ecosistemului analizat (Toncea, 1999). 

Importanţă 

Rezultatele practice de până acum demonstrează că analiza agro-ecosistemelor are şi 

avantaje şi dezavantaje: 

Avantaje analizei agro-ecosistemelor: 

 asigură cunoaşterea agro-ecosistemelor în toată complexitatea lor; 
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 promovează şi precede managementul agricol performant şi imlicit 

dezvoltarea fermelor, gospodăriilor, asociaţiilor, societăţilor agricole etc. care cultivă 

plante, cresc animale sau/şi prelucrează şi comercializează produse agricole şi 

alimentare; 

 contribuie la reducerea  riscurilor ecologice, economice şi sociale şi la 

creşterea stabilităţii structurale şi funcţionale a agro-ecosistemelor; 

 determină creşterea volumului de informaţii privind performanţele şi 

problemele agro-ecosistemelor; 

 contribuie la stabilirea factorilor care limitează potenţialul agro-ecosistemelor; 

 constituie baza activităţilor de proiectare/reproiectare a agro-ecosistemelor; 

 furnizează idei noi pentru cercetarea ştiinţifică a unor fenomene de interes 

local, zonal, naţional şi internaţional; 

 înlesneşte perfecţionarea propriilor metode şi procedee, precum şi 

descoperirea altora noi. 

Dezavantajele analizei agro-ecosistemelor: 

 costul relativ ridicat ca urmare a cheltuielilor mari cu organizarea, retribuirea 

analiştilor şi cu aprovizionarea cu materii şi materiale; 

 riscul „pierderii în amănunte‖ şi al „scăpării  unor informaţii foarte utile, 

uneori esenţiale pentru agro-ecosistem; 

Particularităţi 

Analiza agro-ecositemelor se deosebeşte de analiza celorlalte tipuri de sisteme (fizice, 

chimice, biologice etc.) ca urmare a particularităţilor agro-ecosistemelor: 

 analiza agro-ecosistemelor este deosebit de complexă; 

 analiza agro-ecosistemelor foloseşte cu precădere metode şi procedee 

interdisciplinare; 

În analiza agro-ecosistemelor se implică şi colaborează 2 – 5 discipline: cultura 

plantelor, ştiinţa solului, creşterea animalelor, economia agrară, sociologia etc. 

 analiza agro-ecosistemelor este interactivă; 

Cheia succesului în analiza agro-ecosistemelor este cooptarea conducătorului 

(managerului) de agro-ecosistem în echipa de analişti şi tratarea lui ca membru cu 

drepturi depline, comunicarea clară între membrii echipei de analiză şi mai ales, 

schimbul permanent de informaţii între beneficiar şi executanţi. 

 O analiză se spune că este perfectă, când se pătrunde în „tainele‖ agro-ecosistemului 

analizat, lucru realizabil numai când analiştii şi agro-ecosistemul sunt un tot unitar, 
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fiecare analist fiind aşa de puternic de implicat in agro-ecosistem încât se confundă cu 

agro-ecosistemul însuşi. 

 analiza agro-ecosistemelor este selectivă; 

Pentru ca analiza să fie reală şi folositoare trebuie cunoscute doar relaţii funcţionale 

cheie ale agro-ecosistemului; 

 analiza agro-ecosistemelor durează realativ puţin; 

Analiza propriu-zisă nu poate dura mai mult de 7 – 10 zile, dar perioada pregătitoare se 

poate prelungi până la o lună de zile.  

 

Metode 

Metodele de analiză a agro-ecosistemelor sunt adecvate nivelului de specializare şi de 

concentrare a acestora: 

Metode monodisciplinare; 

Aceste metode sunt folosite pentru analiza unor componente ale agro-ecosistemelor, 

precum fenomenele climatice, însuşirile solului, indivizii şi speciile de plante şi animale 

etc., care pot fi studiate pe seama cunoştinţelor furnizate de o singură disciplină. 

Aşa cum practica a demonstrat-o, analiza monodisciplinară nu dă rezultate bune nici în 

cazul celor mai simple componente ale naturii, precum celula, picăturile de ploaie sau 

particulele de praf, datorită complexităţii structurale ale acestora şi a legaturilor lor cu 

multe alte componente ale naturii, care în niciun caz nu pot fi analizate pe baza 

cunoştinţelor furnizate de o singură disciplină. 

Metode multi (pluri)disciplinare; 

Metodele pluridisciplinare sunt cunoscute şi sub denumirea de metode de studiu prin 

(echipe de) experţi, fiecare parte structurală şi funcţională a ecosistemelor fiind analizată 

de către un expert pe baza cunoştinţelor şi cu ajutorul mijloacelor specifice unei singure 

discipline. 

Cele mai cunoscute metode de analiză multidisciplinară  sunt următoarele: 

- metoda reducţionistă: structura şi funcţionarea ecosistemelor se explică în funcţie 

de rezultatele analizei unei componente reprezentative. Cu alte cuvinte un ecosistem 

vegetal de tip stepă, poate fi descris pe baza rezultatelor analizei asociaţiilor vegetale. 

- metoda holistică: explică structura şi funcţionarea unei componente a 

ecosistemului în funcţie de rezultatele analizei întregului sistem. În acest caz starea 

climei, plantelor şi animalelor se deduce din rezultatele analizei întregului ecosistem.  

Aşa cum, probabil, se înţelege uşor, metodele multidisciplinare au o serie de dezavantaje 

care le reduc din importanţă şi uneori le exclud şi anume: 
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- echipa de experţi nu poate cuprinde toate componentele ecosistemului şi ca atare 

unele componente nu sunt studiate sau sunt analizate de aşa numiţii „experţi la toate‖; 

- fiecare expert reduce problemele sistemului la un singur aspect definit prin termenii 

propriei discipline; 

- experţii au, de regulă, opinii divergente; 

Metode interdisciplinare (sistemice); 

Aceste metode sunt cele mai potrivite pentru analiza agro-ecosistemelor deoarece se pare 

că sunt „libere‖ de aproape toate dezavantajele metodelor mono- şi multidisciplinare. 

Metodele interdisciplinare folosesc procedee sistemice, denumite de specialişti holistic – 

pragmatice, deoarece îmbină conceptul şi activităţile analizei reducţioniste cu cele ale 

celei  holistice. 

Aceste metode sunt recomandate analizei agro-ecosistemelor şi pentru că acordă atenţie 

prioritar definirii precise a probleme(i)lor agro-ecosistemului şi, apoi formulării 

întrebărilor analitice, iar problemele şi întrebările respective sunt stabilite de persoane 

legate nemijlocit de agro-ecosistem cu sprijinul experţilor în analiza interdiciplinară, aşa 

cum sunt inginerii de sistem. 

În procesul de analiza sistemică, cele mai importante sarcini sunt: 

- definirea scopului şi a obiectivelor analizei; 

- identificarea agro-ecosistemului ca amplasare spaţială şi întinderea teritorială şi 

temporală; 

- ierarhizarea structurală; 

- stabilirea problemelor agro-ecosistemului şi a cauzelor lor; 

- formularea propunerilor de soluţionare imediată sau de perspectivă a problemelor 

respective; 

Rezultatele analizei interdisciplinare sunt, uneori, influenţate negativ de o serie de 

factori, în special de natură subiectivă precum convingerile politice, religioase şi etice, 

nivelul de pregătire profesională şi poziţia analiştilor în echipă şi perioada de timp pentru 

care analiza este valabilă. 

Orice metodă de analiză cuprinde, de asemenea, toate celelalte metode fizice, chimice, 

biologice, statistice, tehnico-economice, economico-financiare etc., necesare pentru 

analiza de specialitate a unei componente structurale sau funcţionale a ecosistemului.    

O astfel de metodă, care se foloseşte foarte des, fiind la îndemâna oricui este metoda 

SWOT, care în limba română se numeşte STOP (Toncea, 1999). 

Expresia STOP are, aşadar,  următoarea semnificaţie: 
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S – se referă la punctele (însuşirile naturale, economice şi sociale) slabe, defectele sau 

problemele agro-ecositemului şi este similară cu iniţiala W a cuvântului englezesc 

Weakness.  Prezentarea punctelor slabe ale agro-ecosistemului are în vedere cunoaşterea 

şi, mai ales, îmbunătăţirea sau eliminarea acestora. 

T – este analog cu S-ul cuvântului englezesc Strong şi exprimă punctele (însuşirile) Tari, 

de rezistenţă ale agroecositemului. Analiza agro-ecosistemelor urmăreşte stimularea şi 

consolidarea însuşirilor pozitive. 

O – este iniţială comună ambelor versiuni lingvistice, Oportunity, respectiv Oportunitate 

şi se referă la situaţiile conjuncturale favorabile menţinerii şi/sau optimizării (dezvoltării) 

structurale şi funcţionale a agro-ecosistemelor. 

P – vine de la Pericol sau Primejdie, are în vedere toate fenomenele interne şi externe 

care ameninţă integralitatea, funcţionalitatea şi sustenabilitatea agro-ecosistemelor şi este 

analog cu abrevierea cuvântului englezesc Threat. 

Pentru agro-ecosistem, punctele Slabe şi cele Tari apar ca urmare a deficienţelor, 

respectiv, performanţelor de management, iar Oportunităţile şi Pericolele pot apare din 

sfera locală, regională, naţională şi internaţională. 

Procedeul general de analiză; 

Gordon R. Conway (1985), un cunoscut specialist în analiza sistemelor ecologice şi agricole, 

consideră că analiza acestor sisteme este reală şi folositoare numai în măsura în care ţine 

cont de următoarele principii: 

- nu este necesar să ştim totul despre un sistem ecologic; 

- pentru a înţelege proprietăţile şi evoluţia sistemului ecologic trebuie depistate doar 

legăturile funcţionale cheie; 

- identificarea legăturilor funcţionale cheie necesită definirea şi rezolvarea celor mai 

importante probleme ale sistemului ecologic. 

 Analiza agro-ecosistemelor parcurge, de obicei, 4 etape: 

Etapa pregătitoare; 

Această etapă durează aproximativ o lună de zile şi începe cu nominalizarea sistemului de 

analizat, definirea obiectivelor analizei şi formarea echipei de analişti. Etapa pregătitoare se 

încheie cu elaborarea planului de lucru şi stabilirea necesarului de aparatură, rechizite, 

materiale consumabile şi de informaţii. 

Sistemul ce urmează a fi analizat se stabileşte la cererea responsabililor de sistem, sau a 

organizaţiilor guvernamentale şi neguvernamentale locale, zonale, naţionale şi internaţionale, 

prin proiecte de dezvoltare a sistemului. 
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După Conway, calitatea rezultatelor analizei agro-ecosistemelor depinde crucial de definirea 

precisă şi într-un limbaj simplu şi clar a obiectivelor analizei. În cele mai dese cazuri analiza 

sistemelor ecologice are 2 – 3 obiective majore. 

Echipa de analiză este formată, în funcţie de mărimea şi complexitatea sistemului analizat, din 

2 – 5 membri, specialişti în analiza sistemelor şi buni cunoscători ai agro-ecosistemului 

respectiv, la care se adaugă obligatoriu, conducătorul sau responsabilul sistemului. Această 

activitate se încheie cu stabilirea responsabilităţii fiecărui membru al echipei de analiză. 

Programul de lucru este elaborat cu concursul întregii echipe de analişti şi cuprinde, defalcat 

pe etape de analiză, aproape toate activităţile zilnice, metodele de lucru şi materiile şi 

materialele necesare.    

Colectarea datelor 

Culegerea informaţiilor durează 2 – 3 săptămâni şi este cea mai importantă etapă a procesului 

propriu-zis de analiză. 

Importanţa activităţilor de culegere a informaţiilor este aşa de mare deoarece este costisitoare 

şi rezultatele analizei depind în exclusivitate de calitatea informaţiilor culese. 

Culegerea informaţiilor începe cu procurarea materialelor documentare – monografii, studii 

climatice, pedologice, anuare statistice, hărţi şi schiţe, referate şi comunicări ştiinţifice. 

Întrucât aceste informaţii nu sunt culese direct, aceste informaţii şi sursele respective poartă 

numele de informaţii, respectiv surse secundare. 

În cazul agro-ecosistemelor, aceste informaţii se folosesc şi pentru selectarea (eşantionarea) 

subsistemelor reprezentative. 

Eşantionarea ecosistemului se face după următorul scenariu: 

-  Alegerea procedurii de selecţie a subsistemelor reprezentative; 

Procedura de selecţie aleasă trebuie să ofere „şanse‖ egale de selecţie tuturor subsistemelor 

componente. Selecţia se face în funcţie de unul sau mai mulţi descriptori: 

-  Estimarea mărimii eşantionului; 

Numărul de subsisteme de analizat se poate stabili cu ajutorul următoarei relaţii: 

       t
2
 x CV

2 

n = ---------------- 

                  d
2
 

în care n este numărul de subsisteme de analizat; 

t – valoarea statistică pentru un interval de încredere (0.90, 0.95, 0.99) ale 

descriptorului studiat; 

CV – coeficientul de variaţie a descriptorului analizat; 
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CV = (s:m) x 100 

în care s este abaterea standard; 

 m – media descriptorului respectiv; 

d- intervalul de încredere  

-  Evaluarea erorilor; 

În procesul de eşantionare apar două feluri de erori: erori de eşantionare şi erori de 

prospectare. 

Erorile de eşantionare sunt, de asemenea, de două feluri – erori subiective ca urmare a 

ataşamentului analiştilor faţă de o anumită structură a agro-ecosistemului şi erori ale varianţei 

rezultate din calculul statistic al descriptorilor analizaţi. Cele mai frecvente erori de analiză 

sunt erorile de măsurare şi de înregistrare, precum şi răspunsurile greşite ca urmare a 

ambiguităţii întrebărilor din chestionar. 

Colectarea informaţiilor secundare trebuie combinată cu vizite scurte în sistem pentru a 

verifica şi completa aceste informaţii.    

După ce toate sursele de informaţii secundare au fost epuizate se trece la colectarea de 

informaţii primare, prin efectuarea de observaţii şi măsurători directe.   

Pentru colectarea informaţiilor (datelor) primare se folosesc două categorii de metode:  

 - metode formale: înregistrările de teren, monitorizarea şi studiile de caz; 

Aceste metode furnizează date exacte care se pot prelucra statistic, sunt de lungă durată şi 

desigur costisitoare. 

 - metode neformale: interviu şi observaţii directe. 

Aceste metode sunt de scurtă durată, iar informaţiile culese sunt sistematice, semistructurate şi 

mai puţin exacte.  

Prelucrarea informaţiilor 

Prelucrarea informaţiilor are ca obiectiv identificarea problemelor ecologice, economice şi 

sociale ale agro-ecosistemului analizat.  

Această penultimă parte a analizei agro-ecosistemelor începe cu gruparea informaţiilor în 

funcţie de natura lor: informaţii generale  (denumirea, tipul şi adresa agro-ecosistemului), 

informaţii ecologice (denumire zonă, coordonate geografice, date orografice, topografice, 

climatice, pedologice, agrochimice, hidrologice şi de biodiversitate) , informaţii tehnico-

economice (distanţe faţă de principalele căi de transport, oraş şi de piaţă, modul de folosinţă 

a terenului, activităţi economice, dotare cu tractoare, maşini etc,  şi informaţii sociale 

(structura forţei de muncă, convingeri politice, religioase şi etice, nivel de trai, mod de 

folosire a forţei de muncă).  
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Următoarea activitate constă în stabilirea structurii ierarhice şi delimitarea teritorială a 

agro-ecosistemului. 

Structura ierarhică cuprinde toate componentele (subsistemele) structurale ale agro-

ecosistemului aşezate piramidal, în rânduri suprapuse, cu structurile cele mai simple la bază, 

iar deasupra, structuri din ce în ce mai complexe care ajung la maximum de complexitate la 

vârf. 

Limitelor teritoriale ale agro-ecosistemului reies din hărţile agro-ecosistemului, în care 

fiecare componentă structurală este prezentă aşa cum este amplasată pe teren. În cazul în 

care astfel de hărţi nu există, analiştii vor elabora o schiţă cu amplasamentul tuturor 

componentelor agro-ecosistemului.  

Prezentarea rezultatelor 

Cea mai bună metodă de prezentare a rezultatelor analizei este cea ilustrativă sub formă de 

scheme, grafice, diagrame, schiţe, fotografii etc. însoţite de concluzii foarte clare şi pe 

înţelesul beneficiarului. De asemenea, se va evita cât se poate de mult folosirea tabelelor, 

mai ales a celor foarte încărcate cu cifre.  

Un mod sintetic şi foarte sugestiv de prezentare a rezultatelor analizei este transecta sau 

schiţa agro-ecosistemului în plan vertical sau văzut din profil însoţită de sinteza informaţiilor 

privind particularităţile naturale, economice şi sociale ale subsistemelor constitutive. 

 

Proiectarea agro-ecositemelor 

Deşi este o activitate obişnuită în toate domeniile tehnice, indipensabilă creeri de produse şi 

servicii, în agricultură proiectarea este implicată doar în domenii particulare, precum sistemele 

de irigaţii, desecări şi de fertilizare, construcţii zootehnice, depozite de produse agricole şi 

alimentare etc.  

Definiţii 

Proiectarea agro-ecosistemelor este o lucrare tehnică care are ca obiectiv găsirea soluţiilor 

optime pentru a schimba un agro-ecosistem dintr-o stare nedorită într-o stare dorită sau ideală. 

Cu alte cuvinte, proiectarea agro-ecosistemelor este o activitate de optimizare, structurală şi 

funcţională, de ansamblu a acestora . 

Motivaţii şi scop 

Proiectarea unui agro-ecosistem este motivată de: 

- dorinţa de a obţine producţii şi venituri mai mari; 

- ambiţia de a avea culturi şi animale mai bune; 

- cerinţele cumpărătorilor (consumatorilor); 

- convingeri filozofice, religioase şi politice; 
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- legislaţia privitoare la agricultura ecologică, securitatea alimentară şi la 

protecţia mediului înconjurător; 

- libera concurenţă în producerea, prelucrarea şi desfacerea produselor agricole 

şi alimentare. 

Particularităţi 

a. Proiectarea agro-ecositemelor este un proces dinamic. 

Oricând şi oriunde proiectarea este un proces fără sfârşit, deoarece orice proiect, indiferent de 

nivelul de perfecţiune, are cel puţin o variantă mai bună, care va fi depistată, mai devreme sau 

mai târziu, în funcţie de nivelul de cunoştinţe de specialitate al proiectanţilor şi de gradul de 

modernizare al metodelor şi tehnicii de proiectare. 

 b. Proiectarea agro-ecosistemelor este un proces complex, corespunzător complexităţii 

structurale şi funcţionale a agro-ecosistemelor. 

c. Proiectarea agro-ecosistemelor este un proces tridimensional. 

Orice proiect de agro-ecosistem este un ansamblu de 3 subproiecte: proiectul de mediu, 

proiectul economic şi proiectul social. 

d. Proiectarea agro-ecosistemelor este un proces relativ scurt. 

Factorul care „modifică datele problemelor‖ este timpul şi ca atare un proiect trebuie elaborat 

cât mai repede posibil. 

e. Proiectarea agro-ecosistemelor este în concordanţă cu realitatea şi nu împotriva ei. 

Cheia oricărui proiect reuşit de agro-ecosistem este armonizarea cerinţelor plantelor cultivate, 

animalelor domestice şi ale proceselor de prelucrare şi comercializare a produselor agricole şi 

alimentare cu particularităţile climatice, pedologice şi de relief şi cu potenţialul economic şi 

social al agro-ecosistemului. 

f. Proiectarea agro-ecosistemelor este un proces interactiv: 

În cazul agro-ecositemelor proiectul trebuie elaborat de o echipă de experţi din care face parte, 

obligatoriu, beneficiarul proiectului – fermierul sau managerul de agro-ecosistem. 

g. Proiectarea agro-ecosistemelor este un proces selectiv. 

De regulă un proiect reuşit are un număr limitat de obiective (variabile), în special pe cele 

considerate ca relevante şi cu şanse de rezolvare imediată. 

 

Schema generală a proiectării 

Proiectarea agro-ecosistemelor are un început – starea de fapt a agro-ecosistemului într-un 

anumit moment, stare în general nedorită şi un sfârşit – starea dorită, când agro-ecosistemul 
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atinge parametrii structurali şi funcţionali optimi. Între aceste două etape este o perioadă de 

tranziţie, de trecere treptată a sistemului agricol de la situaţia nedorită la cea dorită. 

Proiectarea agro-ecosistemelor pas cu pas 

Înainte de a începe proiectarea propriu-zisă se desfăşoară o serie de activităţi pregătitoare: 

constituirea echipei de lucru, stabilirea programului de activitate, procurarea materialului 

documentar despre agro-ecosistem şi de programe de calcul pentru prelucrarea datelor, 

dotarea cu tehnică de calcul şi de multiplicat, aprovizionarea cu materiale consumabile etc. 

După ce etapa pregătitoare s-a încheiat, proiectarea continuă cu următorii 5 paşi:  

a. Definirea obiectului proiectării; 

Obiectul proiectului este legat de problemele agro-ecosistemului care au rezultat în urma 

activităţii de analiză, denumită în acest caz studiu de fezabilitate şi se referă la soluţionarea lor. 

b. Identificarea obiectivelor generale şi specifice; 

Proiectarea agro-ecosistemelor vizează 1 – 3 din următoarele obiective generale: maximizarea 

veniturilor şi, uneori a profitului; producerea de hrană corespunzătoare, cantitativ şi calitativ, 

cerinţelor consumatorilor; valorificarea integrală a forţei de muncă; creşterea nivelului de trai şi 

îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei; protecţia mediului înconjurător; îmbunătăţirea 

peisajului natural etc. Obiectivele specifice sunt proprii agro-ecosistemului şi corespund unuia 

dintre obiectivele generale. De exemplu maximizarea profitului are ca obiectiv creşterea 

veniturilor şi/sau reducerea cheltuielilor. 

c. Cuantificarea obiectivelor specifice; 

Pentru aceasta se recomandă a se folosi un set limitat de parametri cantitativi. De exemplu 

pentru cuantificarea obiectivelor economice se folosesc următorii indicatori: rata profitului, 

indicele orientării antreprenoriale, indicele de accesibilitate, nivelul de prelucrare a produselor, 

nota de bonitare etc., în cazul obiectivelor ecologice: indicele termo-hidro-radiant; indicele de 

cultivare a terenurilor etc., iar în cazul obiectivelor sociale: forţa de muncă disponibilă, 

coeficientul educaţional, consumul relativ de hrană etc. 

d. Stabilirea metodelor şi mijloacelor de realizare a obiectivelor specifice; 

Această etapă este, probabil cea mai dificilă deoarece reclamă cunoaşterea în detaliu a 

resurselor sistemului şi a tuturor metodelor şi mijloacelor tehnice recomandate de cercetarea şi 

practica agricolă, precum şi multă pricepere în adoptarea deciziilor care să asigure integrarea 

obiectivelor specifice în agro-ecosistem şi a agro-ecosistemului în mediul înconjurător, să nu 

aibă efecte secundare nedorite şi să fie ieftine şi neenergofage. 

e. Realizarea prototipului teoretic; 
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Prototipul teoretic este un model de agro-ecosistem după care se va realiza agro-ecosistemul 

dorit. Această etapă are 5 faze: abstractizarea, descrierea structurii şi a modului de funcţionare a 

agro-ecosistemului, matematizarea – programarea şi faza deductivă şi implementare proiectului. 

f. Reproiectarea. 

Acest ultim pas începe după evaluarea rezultatelor aplicării proiectului care se face după ce 

unul din componentele structurale ale agro-ecosistemului sau întreg agro-ecosistemul încheie 

ciclul funcţional  (de producţie) şi se încheie când agro-ecosistemul ajunge la forma dorită. 

 

Secţiunea (unitatea didactică) 4.2:Noţiuni şi particularităţi climatice şi pedologice: 

 4.2.1 Factori, fenomene şi particularităţi climatice. 

 Fenomenele şi procesele naturale care se petrec între cer şi pământ ca urmare a acţiunii razelor 

solare şi a celorlalte forţe cosmice, precum şi a mişcării sistemului nostru planetar, inclusiv a 

Pământului, formează ceea ce se cunoaşte sub numele de climă. Aceasta a avut şi are un rol hotărâtor 

atât pentru apariţia şi dezvoltarea vieţii pe pământ, cât şi pentru formarea şi evoluţia solurilor. 

 a. Factori climatici 

În formarea climei sunt importanţi patru factori:  

Latitudinea  

Latitudinea, sau distanţa de la Ecuator spre nord şi sud, influenţează temperatura aerului şi 

durata şi intensitatea de strălucire a soarelui. Cea mai mare cantitate de energie solară se 

înregistrează între cele două tropice, unde razele soarelui cad perpendicular pe pământ, iar cea 

mai mică, la poli, unde unghiul de incidenţă al radiaţiilor solare cu pământul este foarte mic.  

Oceanul, marea şi marile lacuri naturale  

Acest factor influenţează temperatura şi umiditatea aerului, precipitaţiile şi vântul. Clima 

temperată din Europa de Vest şi din partea de vest a ţării noastre este determinată de masele 

atlantice de aer cald şi umed. În ţările din Europa Mediteraneană clima ar fi deşertică, îar în 

cele Baltice, mult mai geroasă, dacă nu ar fi ploile care vin din zonele depresionare ale 

Atlanticului de Nord (Zamfirescu, 1977 ). 

Altitudinea 

 Altitudinea, sau înălţimea deasupra nivelului mării influenţează direct temperatura aerului, 

durata de strălucire a soarelui şi îngheţul în sensul, că la altitudini mici, precum Litoralul 

Mării Negre, Podişul Dobrogei şi Câmpia Română, este mai multă lumină şi căldură şi mai 

puţine precipitaţii şi zile de îngheţ decât la înălţimile mari.  

4. Peisajul 

Relieful, apele, vegetaţia şi omul contribuie atât direct, cât şi indirect la formarea climei. 
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De exemplu, munţii constituie o barieră împotriva curenţilor de aer. De asemenea, pe fundul 

văilor şi depresiunilor amplitudinea de variaţie a temperaturii aerului este mai mare decât pe 

dealuri sau în zona de câmpie.  

Apele, încălzindu-se şi răcindu-se mai greu decât pământul, pot avea efecte termoregulatoare 

asupra climei, iar pădurile, plantaţiile pomicole, precum şi vegetaţia înaltă constituie stavile 

împotriva vântului, şuvoaielor de apă din precipitaţii şi a inundaţiilor, contribuind la 

reducerea eroziunii solului şi a alunecărilor de teren . 

Temperatura aerului este mai mare în oraşe decât în zonele rurale, iar în localităţi este mai 

mare decât în câmp. Pe de altă parte, în habitatele umane urbane atmosfera este mai poluată 

şi, în consecinţă, soarele străluceşte mai puţin. 

Pe suprafeţe mici, oamenii pot controla strălucirea soarelui, vântul, temperatura şi umiditatea 

aerului şi a solului. Cele mai cunoscute procedee tehnologice de control a acestor parametri 

climatici sunt serele şi solariile, perdelele agroforestiere, mulcirea  şi irigarea artificială. 

 b. Fenomene climatice 

 Creşterea şi dezvoltarea plantelor cultivate şi desfăşurarea proceselor fizice, chimice şi 

biologice din sol, precum şi a activităţilor umane depind, mai mult sau mai puţin, de lumina şi căldura 

solară, presiunea atmosferică şi precipitaţii, compoziţia şi mişcările aerului şi de puterea altor radiaţii 

cosmice şi terestre. 

Lumina este acea parte din razele solare care are proprietatea de a impresiona retina ochilor 

şi este absorbită de organismele vegetale. Radiaţiile vizibile, cunoscute sub numele de 

lumină albă, au lungimea de undă cuprinsă între 390 şi 760 nanometri (nm) şi influenţează 

direct fotosinteza plantelor verzi şi germinarea seminţelor unor specii de buruieni (Hartmann 

şi Nazadal, 1990), precum şi creşterea, dezvoltarea şi productivitatea animalelor terestre. În 

drumul lor de la soare către pământ, razele solare parcurg un drum mai lung sau mai scurt şi, 

ca atare, efectul lor este mai puternic sau mai slab în funcţie de: 

- unghiul pe care îl fac razele solare cu pământul; 

Lumina ajunsă pe pământ este cu atât mai slabă cu cât unghiul de incidenţă al razelor solare 

cu pământul este mai mic. De exemplu, la un unghi de 10
0
 radiaţiile vizibile parcurg prin 

atmosferă un drum de aproximativ 5 ori mai lung, decât la un unghi de 90
0
, iar lumina este 

de 10 ori mai slabă (Zamfirescu, 1977). 

- durata de strălucire a soarelui; 

Din acest punct de vedere, vara este perioada de timp cea mai însorită, iar iarna cea mai  

întunecoasă. 

- gradul de acoperire cu nori a bolţii cereşti; 
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Lumina este cu atât mai slabă cu cât cerul este mai înnorat şi razele solare străbat un strat 

mai gros de nori. 

- transparenţa atmosferei. 

Atmosfera transparentă este străbătută mai uşor de lumină decât cea poluată.  

Lumina care ajunge pe pământ este reţinută în proporţie de 10 – 90% de către plante şi sol, 

iar cealaltă parte este reflectată în atmosferă. Capacitatea de reflexie a suprafeţei terestre se 

numeşte albedo, se exprimă în procente (%) şi variază, în funcţie de starea terenurilor 

(Bîlteanu et al., 1974; Ileana Fulvia Săndoiu, 2000), între 5 – 90%:  

- 75 – 90 % pe terenurile acoperite cu zăpadă proaspătă;  

- 40 – 60 % pe terenurile acoperite cu zăpadă murdară; 

- 28 – 38 % pe nisipurile deşertice; 

- 20 – 35 % pe solurile argiloase uscate; 

- 12 – 20 % pe arătură uscată; 

-   5 – 15 % pe arătură proaspătă sau umedă; 

-   5 – 25 % pe terenurile acoperite temporar cu vegetaţie; 

-   5 – 35 % pe terenurile acoperite cu vegetaţie permanentă (păşuni, păduri); 

- 15 – 17 % pe mirişte de plante semănate în rânduri apropiate.  

Lumina albă este însoţită şi de alte radiaţii cu lungime de undă mai mare – undele radio, 

undele hertziene şi razele infraroşii, sau mai mică – radiaţiile ultraviolete, roentgen şi gama. 

Radiaţiile din vecinătatea razelor solare vizibile, şi anume parte dintre cele infraroşii (750 – 

800 nm) şi dintre cele ultraviolete de tip B (280 – 320 nm), pot influenţa favorabil 

organismele vii şi însuşirile solurilor.  

Cele mai nocive sunt, însă, radiaţiile infraroşii cu lungime de undă mai mare de 800 nm şi 

radiaţiile ultraviolete de tip C cu lungime de undă mai mică de 280 nm, precum şi radiaţiile 

ultraviolete biologic active de tip B în exces.  

Peste 300 de specii de plante sunt afectate de creşterea radiaţiilor ultraviolete. Faptul că 

radiaţiile ultraviolete nocive nu distrug flora şi fauna terestră se datorează filtrării fluxului 

radiant la trecerea prin atmosferă (Zamfirescu, 1977). Radiaţiile ultraviolete letale de tip C şi 

o parte din cele de tip B sunt reţinute de ozonul din stratosferă (al doilea strat de aer de 

deasupra pământului), proces care se produce cu degajare de căldură. În acest fel este 

protejată viaţa pe pământ şi se reglează regimul termic al globului terestru.  

Orice modificare a concentraţiei ozonului stratosferic produce dereglări în adsorbţia razelor 

ultraviolete letale, cât şi în bilanţul caloric al Pământului şi sănătatea plantelor, animalelor şi 

a omului. Descreşterea cu 10 % a concentraţiei ozonului stratosferic va determina o creştere 
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cu 26 % a incidenţei cancerului de piele, creşterea cazurilor de cataractă şi de orbire. Se va 

produce o scădere a imunităţii biologice a tuturor vietăţilor prin afectarea ADN-ului 

(Frimescu şi colab., 1994). 

Ozonul stratosferic este însă un component fragil al atmosferei datorită concentraţiilor sale 

deosebit de scăzute, precum şi a poluării atmosferei cu protoxid de azot (N2O) şi compuşi 

chimici de carbon, clor, brom, flor şi hidrogen (CFC – cluoruofluorocarburi şi haloni). 

Pe baza măsurătorilor efectuate începând din anul 1957, s-a constatat o scădere continuă a 

ozonului stratosferic (Frimescu şi colab.,1994). În Antarctica, în anul 1989 conţinutul de 

ozon stratosferic a fost cu aproximativ 40 % mai mic decât în 1957. Pentru ţara noastră, în 

perioada 1980 – 1993 s-a constatat o descreştere a ozonului stratosferic de 7.7 %. Această 

scădere este mai accentuată (8.8 %) în sezonul rece, decât în sezonul cald (6.9 %). 

Creşterea concentraţiei de ozon în primul strat al atmosferei (troposfera), care este în contact 

cu suprafaţa Pământului, are urmări nefaste asupra sănătăţii animalelor şi a oamenilor (stări 

de disconfort, iritarea mucoaselor ochilor şi ale aparatului respirator, cefalee etc.) şi asupra 

stării fiziologice normale a vegetaţiei. Ozonul troposferic este incriminat, de asemenea, 

pentru participarea indirectă la formarea ploilor acide (Frimescu şi colab., 1994). 

Ozonul troposferic provine în proporţie de cca. 20 % din stratosferă şi de 80 % ca urmare a 

proceselor fotochimice de transformare a oxizilor de azot şi sulf şi a compuşilor organici din 

atmosferă proveniţi din surse antropice – extracţia şi prelucrarea cărbunelui, gazelor naturale 

şi a ţiţeiului. 

Măsurătorile de ozon troposferic, efectuate în ţări din Europa Occidentală, au evidenţiat 

concentraţii mari, adesea peste normele de protecţie a sănătăţii umane şi a vegetaţiei. 

Aşadar, aparent paradoxal, acolo unde concentraţia ozonului stratosferic scade, se doreşte 

creşterea sa, iar în zonele unde ozonul troposferic creşte, se luptă pentru scăderea 

concentraţiei acestuia. 

 

Căldura (temperatura) este rezultatul direct al acţiunii radiaţiilor solare calorice  asupra 

atmosferei şi a solului. Din energia calorică solară, circa 40% se pierde în spaţiul cosmic, 

27% este adsorbită de către atmosferă fie direct din căldura solară (17%), fie din energia 

reflectată de suprafaţa terestră (10%), iar 33% contribuie la încălzirea solului (Puiu şi 

colab.,1983). Solul, încălzit de razele soarelui, cedează, la rândul său, în mod continuu, cea 

mai mare parte din căldură aerului atmosferic.  

Radiaţiile calorice contribuie la activarea fotosintezei şi respiraţiei plantelor, a circulaţiei 

apei şi substanţelor minerale în plante şi atmosferă, precum şi la formarea şi evoluţia 

solurilor.  
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Pe măsură ce temperatura aerului creşte, se măreşte şi activitatea fotosintetică şi respiratorie 

a plantelor, atingând apogeul la temperaturi cuprinse între 20 şi 35 
0
C. 

De asemenea, căldura este esenţială pentru desfăşurarea proceselor fiziologice de formare a 

substanţelor nutritive şi de translocare şi depozitare a acestora în seminţe şi alte organe 

vegetative, precum şi pentru procesele fiziologice din lumea animală. 

De obicei. temperatura aerului este influenţată de : 

- anotimp: temperatura maximă se înregistrează vara, în luna iulie, iar minima iarna, în 

luna ianuarie. În Bărăgan, amplitudinea dintre maxima din timpul verii şi minima din 

perioada de iarnă ajunge până la aproximativ 70 
0
C; 

- relief: pe fundul văilor şi depresiunilor variaţia zilnică a temperaturii aerului este mai 

mare decât pe terenurile plane; 

- nebulozitate: când cerul este acoperit cu nori, variaţiile de temperatură sunt mai mici 

decât atunci când este senin. 

De asemenea, temperatura aerului atinge valoarea maximă în cursul zilei, la ora 14, iar cea 

minimă, dimineaţa, la răsăritul soarelui. În funcţie de aceste temperaturi, zilele şi nopţile se 

caracterizează ca: nopţi geroase (t < - 10 
0
C), zile de îngheţ (t < 0 

0
C), zile de iarnă (t ~ 0 

0
C), 

nopţi tropicale (t > 20 
0
C), zile tropicale (t > 30 

0
C) şi zile de vară (t > 25 

0
C). 

În ţara noastră se produc în fiecare an perturbaţii, precum: „ferestrele iernii‖ din lunile 

ianuarie şi februarie, când temperatura este mai mare de 5 
0
C şi „sfinţii de gheaţă‖ din lunile 

mai şi iunie, când temperatura scade la sau sub 0 
0
C. Perturbaţiile de încălzire din perioada 

de iarnă permit însămânţarea culturilor timpurii de primăvară (mazăre, ovăz etc.), iar cele de 

răcire din perioada de primăvară-vară pot compromite culturile de porumb, orez, legume, 

pomi fructiferi etc., mai sensibile la temperaturi scăzute. 

Influenţa texturii solului asupra căldurii este, de asemenea, bine cunoscută. Solurile argiloase 

(grele) sunt reci şi se încălzesc încet, dar pierd căldura tot încet, în timp ce solurile nisipoase 

şi pietroase fiind mai uşoare, se încălzesc uşor, dar se şi răcesc la fel de repede. Terenurile 

acoperite cu vegetaţie se răcesc mai încet decât cele fără vegetaţie (dezgolite), deoarece 

frunzele acţionează ca o pătură reţinând căldura în sol.  

 

Precipitaţiile sunt produse de condensarea vaporilor de apă din atmosferă, care cad pe 

suprafaţa pământului sub formă de: ploaie (picături de apă cu diametrul de 0,5 – 6,0 mm), 

burniţă (picături de apă cu diametrul de 0,06 – 0,5 mm), ceaţă (picături fine de apă cu 

diametrul de 0,02 – 0,06 mm care par a pluti deasupra solului), brumă (vapori de apă din 

atmosferă condensaţi şi îngheţaţi sub formă de cristale mici, care se depun în dimineţile 

senine pe sol şi vegetaţie), chiciură (cristale de gheaţă care se formează în tot cursul zilei pe 

ramurile copacilor, pe vegetaţie, pe sol şi pe cablurile electrice şi telefonice suprarăcite prin 
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condensarea şi îngheţarea vaporilor de apă din atmosferă), polei (strat compact de gheaţă 

format pe sol şi pe plante prin îngheţarea picăturilor de ploaie şi burniţă), lapoviţă (amestec 

de ploaie şi zăpadă care, ajuns pe sol, se topeşte), zăpadă (precipitaţii atmosferice solide 

sub formă de cristale hexagonale asociate în formă de fulgi), măzăriche (grăunciori de 

gheaţă de mărimea bobului care se formează în perioada de iarnă) şi de grindină (particule 

de gheaţă de diferite forme şi cu diametrul cuprins între 5 – 60 mm, care se formează, mai 

ales în timpul verii, în interiorul norilor cumulonimbus).  

Precipitaţiile atmosferice se exprimă în milimetri sau litri pe metru pătrat şi sunt sursa 

naturală principală de aprovizionare cu apă a solurilor şi a cursurilor şi întinderilor naturale 

şi artificiale de apă. De asemenea, o parte din precipitaţii (ploaia, burniţa, roua, lapoviţa şi 

zăpada) sunt folositoare producţiei agricole şi desfăşurării normale a activităţilor umane iar 

altele (bruma, chiciura, poleiul, grindina şi uneori ceaţa şi aversele de ploaie însoţite de 

inundaţii şi descărcări electrice), dăunătoare.  

La noi în ţară, cantitatea anuală de precipitaţii şi repartizarea lor pe diferite regiuni şi 

anotimpuri variază foarte mult iar regimul pluviometric este destul de greu de anticipat şi, 

mai ales, de reglat. În ultimii ani, precipitaţiile sunt tot mai haotic repartizate în timp şi spaţiu 

şi din ce în ce mai nocive pentru plante şi animale datorită creşterii acidităţii, pe fondul 

amplificării poluării atmosferice. În zonele industriale, apa de ploaie este acidă datorită 

emisiilor de substanţe acidifiante (acid sulfuric şi azotic) în atmosferă. Aceste ploi conduc la 

distrugerea frunzelor plantelor şi la creşterea acidităţii solurilor.  

 

Aerul este un amestec de gaze (78.08 % azot, 20.94 % oxigen, 0.093 % argon, 0.03 % 

dioxid de carbon, 0.0018 % neon, 0.0005 % heliu,0.00006 % ozon, 0.00005 % hidrogen şi 

urme de kripton, şi xenon, iar în zonele industrializate şi urbane şi N2O, CH4, CCl4, freoni 

etc.), vapori de apă, microorganisme şi particule solide (praf, fum) şi lichide (sulfaţi) aflate 

în suspensie în atmosferă. În spaţiile din sol, neocupate de apă, se găseşte, de asemenea, aer 

care, datorită activităţii microorganismelor şi a organelor subpământene ale plantelor 

(rădăcini şi tulpini), se deosebeşte de cel atmosferic prin conţinutului mai ridicat de dioxid de 

carbon (0.15 – 0.65 %), metan şi hidrogen sulfurat şi conţinutul mai redus de oxigen (20.3 

%). Caracterizarea aerului din punct de vedere climatic se face, de obicei, cu ajutorul a doi 

parametri meteorologici cantitativi:   

Umiditatea relativă a aerului este determinată de vaporii de apă din atmosferă, se exprimă în 

procente şi are rol termoregulator, împiedicând încălzirea şi răcirea bruscă a solului. Are un 

maxim dimineaţa la răsăritul soarelui şi un minim între orele 14 – 15. De asemenea, atinge 

un maxim în luna decembrie şi un minim în august. 
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În ţara noastră, umiditatea aerului este mai ridicată în zona mării Negre şi a lacurilor naturale 

şi artificiale, precum şi în preajma apelor curgătoare şi la munte şi atinge valori minime în 

Câmpia Română din sudul ţării.  

Aerul umed micşorează transpiraţia plantelor şi stimulează dezvoltarea ciupercilor, 

bacteriilor şi a altor agenţi patogeni, întârzie înfloritul, fecundarea şi coacerea, măreşte 

conţinutul de apă în boabe şi îngreunează recoltarea şi păstrarea seminţelor. 

Aerul uscat coincide deseori cu temperaturi ridicate şi vânturi puternice, întensificând 

transpiraţia şi, uneori, provocând ofilirea şi chiar pieirea plantelor şi disconfortul animalelor 

şi al oamenilor. 

Vântul este produs de deplasarea orizontală a maselor de aer din zonele cu presiunea 

atmosferică mare spre zonele cu presiunea mică şi se exprimă prin doi indicatori climatici – 

direcţia de unde bate şi intensitatea sau viteza (m/s sau km/s) de deplasare.  

Vântul are un rol pozitiv atunci când aduce ploaia sau favorizează zvântarea terenurilor 

umede în vederea efectuării lucrărilor agricole, ca şi atunci când împrospătează aerul 

atmosferic şi din sol şi când transportă polenul. 

El poate afecta însă producţia agricolă reducând temperatura aerului („fie vremea cât de rea, 

numai vântul să nu bată‖) şi mărind pierderea apei din sol prin evaporare şi transpiraţia 

plantelor, sau contribuind la răspândirea buruienilor, bolilor, insectelor şi a altor dăunători, 

precum şi la spulberarea solului (foto 3.2) şi a zăpezii (foto 3.3), la frângerea sau culcarea 

plantelor, la ruperea ramurilor şi a frunzelor, la scuturarea florilor, seminţelor şi a fructelor şi 

chiar având efecte catastrofale asupra pădurilor, serelor, adăposturilor pentru animale, 

locuinţelor  umane şi a altor construcţii civile. 

Aprecierea vitezei vântului se face după Scala numerică elaborată de amiral Sir Francis 

Beaufort (1774 – 1857), care a fost recunoscută internaţional în anul 1874 şi modificată în 

anul 1926. Măsurătorile se fac la 10 m deasupra mării.  

Tabelul 4.2.1.1  

Scala Beaufort de apreciere a tăriei vânturilor 

Scala Caracterizare Însuşiri, Descriere Viteza – m/secundă 

0 Calm Fumul se degajă vertical; 

apă lină  

< 0.3 

1 Vânt slab;  Fumul arată direcţia vântului; Apă 

ondulată 

0.3 – 1.5 

2 Briză slabă Frunzele se mişcă rapid şi energic; 

Vântul bate în faţă  

1.6 – 3.3 

3 Briză uşoară  3.4 – 5.4 

4 Briză moderată ramurile copacilor se mişcă ritmic 5.5 – 7.9 

5 Briză proaspătă Copacii tineri se mişcă ritmic; 

Frunzele se mişcă  

8.0 – 10.7 

6 Briză puternică Firele telefonice sună; Stropi de 10.8 – 13.8 
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mare din valuri 

7 Rafale moderate Copacii se mişcă puternic 13.9 – 17.1 

8 Rafale    17.2 – 20.7 

9 Rafale puternice  20.8 – 24.4 

10 Vânt puternic  24.5 – 28.4 

11 Furtună  Pagube pe întinderi mari 28.5 – 32.6 

12 Uragan Pagube structurale mari > 32.7 

 

În ceea ce priveşte viteza vântului, pe teritoriul ţării noastre sunt două maxime, şi anume, 

una la sfârşitul toamnei şi toată iarna, iar cealaltă primăvara (Ileana Fulvia Sândoiu, 2000) 

De asemenea, cele mai importante vânturi din ţara noastră sunt: 

Crivăţul – vânt foarte puternic, rece şi uscat, care bate din direcţia nord-est spre sud-vest, 

mai frecvent şi mai intens în lunile de iarnă.  Acest vânt este specific zonelor din sud-estul şi 

estul Câmpiei Române, unde determină geruri mari, îngheţuri intense, polei şi viscole 

puternice. O ramificaţie a crivăţului, denumită nemira, pătrunde în Transilvania prin 

culoarele montane ale Carpaţilor Orientali. 

Austrul – vânt uscat, care suflă din sectorul vestic sau sud-vestic, aproape în toate 

anotimpurile. Primăvara usucă câmpul, iar vara se prezintă sub forma unor valuri de căldură 

care produc pagube prin ofilirea plantelor şi şiştăvirea seminţelor, îndeosebi în vestul 

Câmpiei Române şi în Piemontul Getic. În timpul iernii aduce geruri mari, fără zăpadă. 

Vântul negru (suhoveiul, traistă goală, sărăcilă) – este specific teritoriilor din partea de sud 

şi, mai ales, de est a Dobrogei. Vara suflă  îndeosebi din est şi este fierbinte şi uscat, 

provocând secetă şi eroziunea solului; 

Băltăreţul – vânt umed, specific bălţilor Dunării şi Bărăganului, care bate, în special, toamna 

şi primăvara din sud-est sau est spre nord-vest şi vest. Este însoţit de nori negri şi groşi, care 

produc o ploaie măruntă şi caldă, de scurtă durată. 

Coşava – vânt cald şi uscat vara şi primăvara şi rece iarna, specific părţii de sud a Banatului 

şi Câmpiei Tisei, care suflă din direcţia sud-est. Drept urmare, în aceste zone, iernile sunt 

blânde şi scurte, iar verile calde şi lungi. Uneori produce pagube însemnate – doborâturi de 

arbori, avarierea clădirilor şi a liniilor de curent electric şi telefon, victime în rândul 

animalelor  etc.  

Foehnul – vânt local, cald şi uscat care se formează pe versanţii nordici ai Carpaţilor 

Meridionali şi de Curbură şi pe versanţii estici ai Carpaţilor Orientali şi ai Munţilor Apuseni, 

la traversarea munţilor de către aerul din vest şi sud-vest. 
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Brizele – vânturi locale cu caracter regulat, semnalate atât pe Litoralul Mării Negre şi 

împrejurul bazinelor acvatice (râuri, lacuri), cât şi în zonele muntoase sub forma unui flux 

ascendent (din zonele joase către cele înalte) ziua şi descendent (din zonele înalte către cele 

joase) noaptea, mai pronunţate în sezonul cald şi în zilele senine. 

În ceea ce priveşte viteza vântului, pe teritoriul ţării noastre sunt două maxime, şi anume, 

una la sfârşitul toamnei şi toată iarna, iar cealaltă primăvara (Ileana Fulvia Sândoiu, 2000) 

 

 c. Particularităţile climatice ale României 

România are o climă temperat continentală de tranziţie, specifică Europei centrale datorită 

poziţiei geografice în mijlocul emisferei nordice şi la răscrucea a 3 climate: 

 climatul atlantic (umed) 

 climatul continental est-european (aspru şi secetos) 

 climatul sudmediteranean (cald şi uscat) 

Din interacţiunea acestor 3 mari climate cu relieful şi celelalte componente peisagere 

autohtone rezultă 4 zone climatice (fig. 4.2.1.1.): zona caldă, secetoasă (I); zona moderată 

termic, subumedă (II); zona răcoroasă, umedă (III) şi zona rece, foarte umedă (IV). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zona caldă-secetoasă (I) cuprinde Litoralul Mării Negre şi Delta Dunării (subzona 1), 

Podişul Dobrogei, bălţile Dunării şi Câmpia Română de Est (subzona 2), Câmpia de terase a Dunării 

(subzona 3), Câmpia Română (subzona 4) şi partea de vest a Câmpiei Banatului (subzona 5) şi se 

caracterizează prin contraste termice şi hidrice pronunţate între iarnă şi vară şi între est şi vest (tabelul 

4.2.1.2).  

 

Fig. 4.2.1.1. Climatele României 
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Tabelul 4.2.1.2 

Însuşirile climatice şi fenologice ale zonei climatice I „caldă-secetoasă” 

Subzone T 

(
0
C) 

∑T > 0
0 
C Primul 

îngheţ 

(Data) 

Ultimul 

îngheţ 

(Data) 

Precipitaţii 

anuale 

(mm) 

Fenofaze 

(tip) Nr. Denumire 

1 Litoralul Mării 

Negre şi Delta 

Dunării  

11.0 – 11.5 4000 - 

4050 

1 – 8 X 25 – 29 IV 325 - 400 semitimpur

ii 

2 Podişul 

Dobrogei, 

bălţile Dunării 

şi Câmpia 

Română de Est  

10.0 – 11.5 3800 - 

4200 

1 – 20 X 1 – 27 IV 350 - 500 semitimpur

ii 

3 Câmpia de 

terase a Dunării 

10.5 – 11.5 4100 - 

4300 

20 – 30 

IX 

8 - 20 IV 525 - 600 foarte  

timpurii 

4 Câmpia 

Română 

10.0 – 11.5 3800 - 

4300 

5 X – 15 

XI 

25 III – 20 

IV 

500 - 550 timpurii 

5 Câmpia 

Banatului 

10.5 – 11.0 4000 – 

4100 

25 – 31 X 5 – 12 IV 550 - 600 foarte 

timpurii 

  

Frecvenţa mare a timpului senin determină un potenţial termic mare (temperatura medie multianuală a 

aerului - T - variază între 10 şi 11,5 
0
C, iar suma temperaturilor medii zilnice mai mari de 0

0
C(∑T) 

între 4000 – 4050 
0
C pe litoral, 3800 – 4300 

0
C în Podişul Dobrogei  şi Câmpia Română şi 4000 – 

4100 
0
C în vest) şi un regim pluviometric deficitar: 325 – 400 mm pe litoral, 350 - 500 mm în Podişul 

Dobrogei, 500 – 550 mm în Câmpia Română şi 550 – 600 mm în Câmpia Banatului. Deficitul de 

precipitaţii din zona Litoralului Mării Negre este compensat de umezeala ridicată a aerului (peste 80 

%) datorită brizelor marine.  

 În această zonă primele îngheţuri (zile cu temperaturi medii mai mici de 0
0
C) de toamnă se 

înregistrează în ultima decadă a lunii septembrie în Câmpia Olteniei şi a Burnazului (subzona 3), la 

începutul lunii octombrie în Dobrogea (subzonele 1 şi 2) şi restul Câmpiei Române (subzona 4) şi în 

ultima decadă a lunii octombrie în Câmpia Bantului (subzona 5). De asemenea, primăvara se 

instalează definitiv şi pericolul de îngheţ dispare după data de 12 aprilie în Câmpia Banatului, după 25 

aprilie în Podişul Dobrogei şi Câmpia Română şi în jurul datei de 1 mai pe litoral. 

 În est şi sud fenomenele de iarnă sunt mai intense şi mai frecvente şi stratul de zăpadă se depune 

neuniform, fiind spulberat de vânt, iar în vest fenomenele de iarnă sunt de scurtă durată, primăverile 

mai timpurii, iar trecerea de la iarnă la vară şi invers se face mai lent.  

Din corelarea datelor climatice cu observaţiile privind înflorirea şi maturizarea vegetaţiei spontane şi 

cultivate reiese că în această zonă sunt 3 unităţi teritoriale relativ omogene: 

- Câmpia de terase a Dunării (3) şi Câmpia Banatului (5) cu fenofaze foarte timpurii; 

- jumătatea sudică a Câmpiei Române (4) cu fenofaze timpurii; 
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- Litoralul Mării Negre şi Delta Dunării (1); Podişul Dobrogei, bălţile Dunării şi 

Câmpia Română de Est (2) şi jumătatea nordică a Câmpiei Române (4) cu fenofaze 

semitimpurii. 

 Zona moderată termic-subumedă (II) cuprinde piemonturile (podişurile) 

Moldoveneşti, Getice, Occidentale şi Centrale, iar diferenţele dintre subzonele climatice componente 

(tabelul 4.2.1.3) sunt mai contrastante decât în zona I: temperatura medie anuală a aerului (T)  variază 

între 7.0 şi 11.5 
0
C, suma gradelor de temperatură mai mari de 0

0
C (∑T) între 3100 – 4100 

0
C, iar 

suma precipitaţiilor anuale între 500 – 850 mm. Îngheţurile de toamnă au loc începând cu data de 1 

octombrie, iar cele de primăvară se încheie în ultima parte a lunii aprilie. 

 Aşadar, această zonă este moderată din punct de vedere termic şi subumedă pluviometric, anii 

normali, cu precipitaţii cuprinse între 451 – 700 mm, fiind cei mai frecvenţi (40%). 

Ca urmare a acestor particularităţi climatice şi ale evoluţiei vegetaţiei plantelor, în această zonă se 

disting 3 unităţi teritoriale relativ omogene: 

- teritorii cu fenofaze semitimpurii: Piemonturile vestice (subzona 2); 

- teritorii cu fenofaze normale: Piemontul Getic Sudic şi dealurile Tutovei şi Fălciului 

(subzona 1), Piemontul Getic Nordic (subzona 4), Dealurile Banatului şi Crişanei (subzona 

5) şi Depresiunea Transilvaniei (subzonele 6 - 8); 

- teritorii cu fenofaze semitârzii: Câmpia Moldovei (subzona 3) şi Podişul Moldovenesc 

(subzona 7).         Tabelul 4.2.1.3 

Însuşirile climatice şi fenologice ale zonei climatice II „moderată termic-subumedă” 

Subzone T 

(
0
C) 

∑T > 0 
0
C Primul 

îngheţ 

(Data) 

Ultimul 

îngheţ 

(Data) 

Precipitaţii 

anuale 

( mm) 

Fenofaze 

(tip) Nr. Denumire 

1 Piemontul Getic 

Sudic şi dealurile 

Tutovei şi Fălciului 

8.5 - 11 3500 - 

4100 

8X - 16XI 8 – 25 IV 500 - 750 normale 

2 Piemonturile 

vestice I 

9.5 – 11.5 3700 - 

4100 

18 - 30 X 10 – 15 IV 600 - 800 semitimpur

ii 

3 Câmpia Moldovei 9.0 – 9.5 3400 – 

3700 

10 – 15 X 22 – 27 IV 500 - 550 semitârzii 

4 Piemontul Getic 

Nordic 

9.0 – 10.5 3500 – 

3900 

10 – 31 X 8 – 25 IV 600 - 800 normale 

5 Piemonturile 

vestice II 

8.0 – 10.5 3500 – 

4100 

8X – 7XI 20III – 

20IV 

625 - 800 normale 

6 Vestul Depresiunii 

Transilvaniei  

7.5 – 10.0 3200 – 

3700 

10 – 15 X 10 – 17 IV 500 - 650 normale 

7 Podişul 

Moldovenesc 

7.0 – 9.5 3200 – 

3600 

15 – 30 X 15 – 25 IV 500 - 650 semitârzii 

8 Estul Depresiunii  

Transilvaniei II 

7.5 – 10.5 3100 – 

3800 

1X – 7 XI 29III – 

22IV 

600 - 850 normale 
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 Zona răcoroasă-umedă (III) se întinde ca o eşarfă de o parte şi de alta a munţilor Carpaţi, 

include 10 subzone şi, din punct de vedere climatic (tabelul 4.2.1.4), este o zonă răcoroasă şi umedă: 

temperatura medie multianuală a aerului (T) variază între 5.0 şi 10 
0
C şi suma temperaturilor medii zilnice 

pozitive (∑T) între 2700 şi 3800 
0
C, iar suma precipitaţiilor anuale între 500 şi 1000 mm. Sezonul rece este 

relativ lung (noiembrie – martie) şi destul de umed şi, ca atare, primele îngheţuri de toamnă au loc imediat 

după sărbătoarea Naşterea Maicii Domnului (8 septembrie), iar ultimele, de primăvară, între 1 şi 10 mai. 

Cele mai vitrege condiţii climatice pentru agricultori se înregistrează în subzona 10, unde temperatura 

medie anuală a aerului este în jurul de 6 
0
C, iar perioada de vegetaţie a plantelor nu depăşeşte 4 luni. 

Din punct de vedere fenologic (Bogdan Octavia şi Ţîştea, 1983), cele 10 subzone climatice se 

regrupează la rândul lor în 4 unităţi teritoriale relativ omogene: 

- dealurile de la poalele munţilor Sebeşului şi Cibinului (2) şi din jurul munţilor 

Apuseni (3), caracterizate ca normale din punct de vedere fenologic; 

- dealurile Bârladului (4) cu fenofaze semitârzii; 

- Subcarpaţii Getici (Meridionali) şi de Curbură (1) cu fenofaze târzii; 

- Subcarpaţii Orientali (5), Subcarpaţii Transilvaniei (6, 7 şi 9), Dealurile 

Maramureşului (8) şi ale Ciucului (10) cu fenofaze foarte târzii. 

 

  Tabelul 4.2.1.4 

Însuşirile climatice şi fenologice ale zonei climatice III „răcoroasă-umedă” 

 

Subzone T 

(
0
C) 

∑T > 0 
0
C Primul 

îngheţ 

(Data) 

Ultimul 

îngheţ 

(Data) 

Precipitaţii 

anuale 

( mm) 

Fenofaze 

(tip) Nr. Denumire 

1 Subcarpaţii Getici şi de 

Curbură 

7.0 – 10.0 3200 - 3800 1 – 28 X 5 – 30 IV 650 - 1000 târzii 

2 Dealurile de la poalele 

munţilor Sebeşului şi 

Cibinului  

6.0 – 10.0 3000 – 3400 5 – 10 X 15 – 25 IV 600 - 900 normale 

3 Dealurile Apusene 7.0 – 9.0 2900 – 3500 5 – 10 X 15 – 25 IV 575 - 900 normale 

4 Dealurile Bârladului 8.0 – 8.5 3300 – 3500 15 – 20 X 20 – 25 IV 500 - 550 semitardiv

e 

5 Subcarpaţii Orientali 7.0 – 9.0 3000 - 3400 1 – 20 X 15 – 30 IV 550 - 800 foarte târzii 

6 Estul Podişului 

Târnavelor 

6.0 – 8.5 3100 - 3400 1 – 5 X 25 – 29 IV 600 - 700 foarte târzii  

7 Dealurile Transilvane 7.0 – 8.0 2900 – 3200 5 – 10 X 25 – 27 IV 600 - 800 foarte târzii 

8 Dealurile Maramureşului 6.0 – 8.5 3000 - 3200 8 – 12 X 24 – 28 IV 750 - 900 foarte târzii 

9 Dealurile Transilvane 6.0 – 8.5 2900 – 3300 28IX – 

12X 

25 – 30 IV 650 – 900 foarte târzii 

10 Dealurile Ciucului 5.0 – 6.5 2700 – 2900 10 – 18 IX 5 – 10 V 600 - 800 foarte târzii 
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Din punct de vedere fenologic (Bogdan Octavia şi Ţîştea, 1983), cele 10 subzone climatice se 

regrupează la rândul lor în 4 unităţi teritoriale relativ omogene: 

- dealurile de la poalele munţilor Sebeşului şi Cibinului (2) şi din jurul munţilor 

Apuseni (3), caracterizate ca normale din punct de vedere fenologic; 

- dealurile Bârladului (4) cu fenofaze semitârzii; 

- Subcarpaţii Getici (Meridionali) şi de Curbură (1) cu fenofaze târzii; 

- Subcarpaţii Orientali (5), Subcarpaţii Transilvaniei (6, 7 şi 9), Dealurile 

Maramureşului (8) şi ale Ciucului (10) cu fenofaze foarte târzii. 

 

 Zona rece-foarte umedă (IV) cuprinde munţii Carpaţi Orientali, Meridionali şi Occidentali, 

precum şi munţii Dobrogei. Clima acestei zone variază, mai ales, în funcţie de altitudine: 

- moderat termic (temperatura medie multianuală a aerului este în jur de 10
0 

C) şi subumedă 

(suma anuală a precipitaţiilor variază între 500 - 600 mm) în munţii Dobrogei, care au 

altitudini mai mici de 500 m; 

- rece (temperatura medie anuală a aerului variază între 2 şi 6
0 
C)  şi umedă (cantitatea anuală 

de precipitaţii variază între 750 – 1000 mm) în munţii Carpaţi la altitudini cuprinse între 800 

şi 1700 - 1900 m; 

- geroasă (temperatura medie anuală a aerului variază între + 2
0 

C şi – 2
0 

C) şi excesiv de 

umedă (cantitatea anuală de precipitaţii variază între 1000 – 1400 mm)  la altitudini mai mari 

de 1700 – 1900 m. 

 Această zonă climatică acoperă o treime din teritoriul ţării noastre şi este improprie pentru 

agricultură, atât din cauza resurselor termice şi de lumină foarte reduse, care influenţează randamentul 

fotosintetic al plantelor, durata de păşunat şi productivitatea  animalelor, cât şi datorită reliefului 

accidentat şi excesiv de fragmentat. 

 Maruşca (2001) caracterizează spaţiul montan ca nefavorabil pentru toate activităţile umane 

deorece timpul efectiv de lucru în aer liber scade cu 75 de ore la fiecare 100 m altitudine, respectiv de 

la 3100 ore de lucru standard, la 2650 ore (85 %) între 600 – 800 m, până la 1450 ore (45 %) între 

2200 – 2400 m altitudine. 

  Zona montană este însă favorabilă, vegetaţiei forestiere şi de pajişti montane şi alpine, care se 

dispune pe 3 etaje bine conturate (Bogdan Octavia şi Ţîştea, 1983): 

- păduri de foioase (carpen, stejar brumăriu, tei, fag etc), în Munţii Dobrogei; 

- păduri de fag pure şi de amestec cu gorun la poale şi cu conifere spre vârf, în munţii 

Carpaţi scunzi şi mijlocii ; 

- tufărişuri de jneapăn, ienupăr şi arin verde şi pajişti, în munţii înalţi.  
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 4.2.2. Solurile României - alcătuire, importanţă, proprietăţi şi clasificare şi descriere. 

Solul este stratul de la suprafaţa pământului care susţine, adăposteşte, şi hrăneşte toate vieţuitoarele de 

pe planeta noastră, cu excepţia celor din mediu acvatic. Solul este mai mult decât un mediu inert, este 

pur şi simplu susţinătorul vieţii. 

Formarea solului este un proces îndelungat (1 cm. de sol se formează în aproximativ 100 – 400 de ani) 

şi complex (stratul de sol se formează în urma dezagregării fizice şi alterării chimice a rocii şi prin 

descompunerea biologică a materialelor organice de provenienţă vegetală şi animală), determinat de 

acţiunea conjugată a rocii din sau pe care se formează, climei, reliefului şi a vieţuitoarelor (plante şi 

animale), inclusiv şi tot mai puternică, a omului. Studiile pedologice şi agrochimice de supraveghere a 

calităţii solurilor scot în evidenţă contribuţia semnificativă, mai mult sau mai puţin benefică, a 

agricultorilor la evoluţia solului şi evidenţiază adevărul ştiinţific conform căruia solurile agricole sunt 

opera naturii desăvârşită dinamic de către om. 

 

 a. Alcătuire 

 Din punct de vedere structural, orice sol este format din două categorii de componente: unele 

anorganice, iar altele organice: 

Partea anorganică este reprezentată de fragmente de minerale sau roci (cu diametrul mai 

mare de 2 mm) şi particule de nisip (cu diametrul cuprins între 0.02 şi 2 mm), praf (cu 

diametrul de 0.002 – 0.02 mm) şi argilă (cu diametrul mai mic de 0.002 mm), precum şi de 

apă, substanţe nutritive, mai mult sau mai puţin legate chimic şi de aer îmbogăţit în bioxid de 

carbon. Apa din sol este o soluţie care conţine diverse substanţe organice şi minerale şi 

împreună cu aerul ocupă temporar spaţiile dintre componentele fizice ale solului.  

Partea organică o constituie humusul, un material coloid de culoare brună până la neagră, 

care rezultă din descompunerea  biologică a materialelor organice (resturi vegetale, dejecţii de 

la animale, microorganisme şi animale moarte etc.), şi numeroase specii de microorganisme 

(bacterii aerobe şi anaerobe, ciuperci etc.) şi vieţuitoare mari (râme, insecte adulte şi larvele 

lor, şerpi, cârtiţe, şoareci, popândăi etc.).  

 De asemenea, dacă săpăm o groapă în pământ de minim 50/80 cm sau privim un mal de râu 

ori o surpătură proaspătă de pământ, vom constata că solul este format din mai multe straturi 

(orizonturi) distincte, structurate şi colorate corespunzător raportului dintre componentele sale fizice, 

chimice şi biologice. 

 Cu puţine excepţii, solurile au 3 orizonturi distincte: 

Orizontul A este format la suprafaţa solului şi conţine materie organică intim legată de 

partea minerală, materie organică în curs de descompunere, rădăcini de plante şi numeroase 
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specii vegetale şi animale, precum şi apă şi aer. În general este mai închis la culoare şi este 

cel mai important pentru nutriţia plantelor cu apă şi elemente nutritive şi pentru creşterea şi 

dezvoltarea animalelor care trăiesc în sol.  

 În funcţie de însuşirile fizice şi chimice există mai multe tipuri de orizont A:  

 A mollic (Am) – afânat, culoare închisă datorită conţinutului relativ mare de humus şi 

mai gros de 20 cm;  

 A umbric (Au) – asemănător cu Am, dar cu grad de saturaţie în baze mai mic de 55 

%; 

 A ocric (Ao) – culoare deschisă datorită conţinutului mic de materie organică, masiv 

şi dur în perioadele de secetă; 

 A vertic (Ay) – culoare închisă din cauza conţinutului mare de humus, bogat în argilă 

(> 30%) şi mai gros de 30 cm; 

 A mollic-eluvial (Ame) – conţine acumulări reziduale de cuarţ, este spălat de pelicula 

coloidală şi se află, de regulă, sub orizontul Am.  

Orizontul B sau subsolul, se află sub orizontul A şi s-a format prin alterarea rocii parentale, 

eluvierea (ridicare din straturile inferioare) argilei sau iluvierea (acumulare reziduală) 

sescvioxizilor şi a materiei organice. Se cunosc, de asemenea, mai multe tipuri de orizont B:  

 B cambic (Bv) – culoare mai închisă sau mai roşie şi textură mai fină decât materialul 

parental şi structură poliedrică sau prismatică;  

 B argiloiluvial (Bt) – bogat în argilă iluvială, mai închis la culoare decât materialul 

parental şi cu structură prismatică, columnoidă sau poliedrică; 

  B natric sau soloneţic (Btna) - grad de saturaţie în sodiu mai mare de 15 %  şi 

structură columnară;  

 B spodic – se formează sub un orizont A umbric sau E spodic prin acumulare de 

material amorf constituit din sescvioxizi (Bs) sau materie organică  (Bhs), are culoare 

roşietică şi este nestructurat; 

 B vertic (By) – bogat în argilă (> 30%) şi mai gros de 50 cm.  

Orizontul C sau roca mamă, se află în partea inferioară a profilului de sol şi este alcătuit din 

materiale neconsolidate. În practică au fost identificate 2 tipuri de orizont C: 

 C carbonatoiluvial (Cca) – conţine mai mult de 12 % carbonaţi şi este mai gros de 

15 cm; 

 C pseudorendzinic (Cpr) – este constituit din marne argiloase şi argile marnoase şi, 

ca atare, conţine carbonaţi (> 12%) şi argile (> 35 %).  
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 În funcţie de natura şi intensitatea proceselor de formare a solului o parte din soluri au (şi) alte 

orizonturi distincte: 

Orizonturile O (organic) şi T (turbos) se află la suprafaţa solului, sunt constituite din 

materiale organice mai mult sau mai puţin descompuse şi s-au format într-un mediu nesaturat 

(O), respectiv, saturat (T) cu apă. 

Orizontul G (gleic) – se formează în profilul solului, în condiţii de mediu saturat în apă de 

origine freatică. Se cunosc două tipuri de orizonturi gleice: 

 Orizont gleic de reducere (Gr) – se formează în condiţii predominant anaerobe şi are 

aspect marmorat;  

 Orizont gleic de oxidare – reducere (Go) – se formează în condiţii de aerobioză care 

alternează cu perioade de anaerobioză; 

Orizontul W (pseudogleic) se formează la suprafaţa sau în profilul solului, deasupra unui 

orizont slab permeabil, în condiţii de exces prelungit de apă acumulată din precipitaţii şi are 

aspect marmorat; 

Orizontul w (pseudogleizat) – este asemănător orizontului pseudogleic, dar excesul de apă 

pluvială este temporar şi are, de asemenea, aspect marmorat; 

Orizontul E (eluvial) este format deasupra unui orizont B argiloiluvial (Bt) sau spodic (Bs) şi 

sub un orizont A. Se caracterizează prin conţinut mai scăzut de argilă, sescvioxizi şi materie 

organică decât orizontul de dedesubt, acumulare reziduală de particule nisipoase sau prăfoase 

de cuarţ şi/sau alte minerale rezistente la alterare, precum şi prin culoare mai deschisă. Se 

cunosc trei feluri de orizonturi E: 

 E luvic (El)  şi E albic (Ea) – se formează deasupra unui orizont B argiloiluvial, au 

textură mai grosieră decât orizontul B şi culori deschise (El) către alb (Ea); 

 E spodic (Es) – se formează deasupra unui orzont B spodic, are culoare deschisă şi 

este nestructurat.  

Orizonturile R şi Rrz (rendzinic) – se află la baza solului şi sunt formate dintr-un strat 

compact de roci (R) sau calcare, dolomite, gips sau şi fragmente din asemenea roci sau roci 

metamorfice ori eruptive, bazice şi ultrabazice (Rrz).    

Orizont salinizat (sc) – conţine mai puţin de 1 % săruri solubile şi are minim 15 cm grosime; 

Orizontul salic (sa) – orizont îmbogăţit secundar în săruri solubile (>1%); 

 Orizontul natric sau alcalic (na) – orizont ce conţine mai mult de 15 % sodiu schimbabil; 

Orizontul alcalizat (ac) – conţine 5 – 15 % sodiu;   
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 De asemenea, unele soluri au orizonturi de tranziţie de tip A/B, A/C, A/R, A/Go, Bv/Go, C/Go 

etc. sau/şi orizonturi de asociere de tip Amw, Aow, Amsa, AoW, Bw, BtW, Btw, Btna, Bvna, EaW, 

BvwG etc. ale căror proprietăţi sunt mixte sau complexe, potrivite raportului dintre suborizonturile 

componente.  

 

b. Importanţă 

Solul asigură suportul fizic pentru toate plantele şi animalele terestre, inclusiv pentru om şi 

pentru mijloacele lor de muncă şi de trai create în folosul şi pentru bunăstarea lor;  

Orice fiinţă de pe pământ este, într-un fel sau altul, legată de sol: plantele prin rădăcinile şi 

tulpinile subterane cu care se fixează pe sol, iar animalele prin picioare şi alte organe care 

servesc la susţinere şi deplasare. Pentru unele plante, precum arahidele, solul este şi spaţiul 

unde se formează fructul după fecundarea florilor.   

Solul este spaţiul fizico-chimic pentru aer, apă, substanţe nutritive şi pentru schimburile de 

căldură cu atmosfera şi componentele sale structurale;   

Ca urmare a structurii sale organo-minerale, solul face permanent schimb de apă, aer şi 

căldură cu mediul înconjurător. De asemenea, radiaţiile solare şi cosmice care ajung la 

suprafaţa solului stimulează germinarea şi răsărirea multor specii de plante.      

 

Solul controlează distribuţia apei din precipitaţii, freatice şi de irigat prin scurgere, infiltrare, 

stocare şi/sau spălare în adâncime şi, concomitent, mişcarea substanţelor solubile, precum 

azotul nitric şi pesticidele; 

Configuraţia terenului şi spaţiile libere dintre componente fizice ale solului sunt principalii 

factori de care depinde circuitul apei şi al substanţelor solubile din sol.   

Solul reglează schimburile dintre componentele solide, lichide şi cele gazoase şi, prin 

aceasta, influenţează circuitul elementelor nutritive; 

Reacţiile biochimice de humificare şi mineralizare sunt esenţiale pentru formarea şi evoluţia 

solului. Solificarea este în esenţa ei un dublu proces: unul biologic, în urma căruia rezultă, 

între altele, humus şi altul fizico-chimic, de descompunere a acestei materii organice în  

elemente nutritive.   

Solul constituie mediul de viaţă, permanent sau temporar, al multor micro- şi 

macroorganisme de origine vegetală şi animală; 

În sol se găsesc numeroase organisme: unele trăiesc continuu în sol, altele numai vremelnic, 

într-o anumită fază a dezvoltării lor, iar altele doar se hrănesc sau se adăpostesc. Aceste 
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fiinţe aparţin, pe de o parte regnului vegetal (bacterii, ciuperci şi alge) şi pe de altă parte 

celui animal (organisme unicelulare sau protozoare şi animale pluricelulare sau metazoare).  

 Solul este sursa principală de  apă şi substanţe nutritive necesare creşterii şi dezvoltării 

plantelor; 

Plantele au nevoie de apă pentru desfăşurarea normală a tuturor proceselor fiziologice de 

creştere şi dezvoltare, de la însămânţare pănă la fructificare. Această apă o găsesc în sol, la 

suprafaţa particulelor şi în pori, sub formă de soluţie  complexă, mai mult sau mai puţin 

diluată.  

De asemenea, plantele au nevoie de substanţe nutritive, pe care le extrag din soluţia solului 

în cantităţi proporţionale cu nevoile lor fiziologice şi compoziţia chimică a solului. Cele mai 

importante substanţe minerale pentru plante sunt: azotul, fosforul, potasiul, calciul, 

magneziul, sulful, zincul, manganul, borul, molibdenul şi fierul. Acestea se formează prin 

descompunerea materiei organice şi a mineralelor din sol. Azotul se acumulează în sol şi prin 

fixarea simbiotică a azotului atmosferic de către plantele leguminoase.  

Solul acţionează ca filtru de protecţie a calităţii apei, aerului şi a produselor alimentare de 

origine vegetală.  

Dispunerea în straturi a solului asigură filtrarea apei, aerului şi a oricărei substanţe care 

pătrunde sau se formează în sol prin dezagregare fizică şi alterare chimică sau biologică.    

c. Proprietăţi 

 Cea mai importantă însuşire a solului este fertilitatea - capacitatea solului de a pune la 

dispoziţia plantelor apă şi substanţe nutritive în mod permanent, simultan şi în cantităti îndestulătoare 

faţă de nevoile acestora, în ansamblul satisfacerii şi a celorlalţi factori de vegetaţie. 

 Această însuşire este exprimată prin mai mulţi parametri, precum textura, structura, 

porozitatea, gradul de afânare, coeficientul de ofilire, capacitatea de câmp pentru apă, aciditatea şi 

aprovizionarea cu humus şi substanţe nutritive. Pe baza cunoaşterii acestor însuşiri, omul poate 

interveni prin diferite măsuri agrotehnice (lucrările solului, aplicarea îngrăşămintelor, irigaţii etc) 

pentru a îmbunătaţii aprovizionarea plantelor cu apă şi substanţe nutritive în vederea sporirii continue 

a producţiei. 

 

Textura este determinată de cantitatea procentuală cu care participă particulele de argilă, 

praf şi de nisip  la alcătuirea solului. În funcţie de raportul dintre acestea au fost stabilite 3 categorii şi 

7 clase texturale (tabelul 4.2.2.1). La rândul ei, textura determină sau influenţează ceilalţi parametri 

calitativi ai solului. Astfel, textură grosieră înseamnă permeabilitate mare pentru apă şi aer, capacitate 
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mică de reţinere a apei, conţinut mic de humus şi substanţe nutritive etc., adică fertilitate scăzută, iar 

textură fină - permeabilitate mică pentru apă şi aer, capacitate mare de reţinere a apei şi conţinut 

ridicat de humus şi substanţe nutritive etc., adică fertilitate ridicată (Puiu şi colab., 1983). De 

asemenea, textura impune structura plantelor cultivate deoarece unele culturi preferă textura grosieră 

(cartoful, sfecla de zahăr, viţa de vie), iar altele pe cea fină (grâul), precum şi aplicarea diferenţiată a 

lucrărilor solului, fertilizării şi irigării. În plus, solurile cu textură fină se lucrează mai adânc, se 

fertilizează cu doze mai mari de îngrăşăminte şi se irigă cu cantităţi mai mari de apă decât cele cu 

textură grosieră. 

Tabelul 4.2.2.1 

Principalele categorii şi clase texturale şi metodologia practică de apreciere 

Textura Sol uscat 

(Privit cu lupa şi frecat între degete) 

Sol umed 

(Frecat între palme) Categoria Clasa 

Grosieră Nisipoasă Sfărâmicios; particule grosiere aspre 

la pipăit 

Formează o masă 

curgătoare şi nu se poate 

modela;  
Nisipo-lutoasă 

Mijlocie Luto-nisipoasă Afânat; pulbere neomogenă formată 

din particule fine de argilă şi nisip 

Lipicios, se modelează în 

fire scurte şi în formă de 

covrig cu pereţii crăpaţi  
Lutoasă 

Luto-argiloasă 

Fină Argilo – lutoasă Compact (îndesat); Pulbere uniformă 

formată din particule fine  

  

Culoare gălbuie, foarte 

lipicios, se modelează 

uşor în fire lungi şi în 

formă de covrig sau de 

bilă cu pereţi netezi  

Argiloasă 

 

Structura este proprietatea solului care exprimă modul de grupare a particulelor de sol în 

agregate de diferite forme şi mărimi. 

După forma agregatelor de sol, se disting mai multe tipuri de structură: nonstructura, 

structura glomerulară şi grăunţoasă, poliedrică, prismatică şi lamelară (tabelul 4.2.2.2). 

 Tabelul 4.2.2.2 

Caracterizarea principalelor tipuri de structură 

Tipul de structură Aspectul solului 

Nonstructură Făinos, sub formă de pulbere sau compact 

Glomerulară 

Grăunţoasă 

Se desface uşor în glomerule sferice (grăunciori) cu 

diametrul de 1 – 5 mm, uşor friabile, poroase şi aşezate 

afânat. La structura grăunţoasă, glomerulele sunt mai 

puţin poroase şi aşezate mai îndesat. 

Poliedrică Se desface în agregate (bulgări) de formă cubică şi de 

diferite dimensiuni; 

Prismatică Se desface în agregate (bulgări) alungite vertical, cu feţe 

plane sau curbe, cu muchii ascuţite sau rotunjite şi cu 

capetele agregatelor rotunjite sau nerotunjite; 

Lamelară (şistoasă) Se desface în agregate sub formă de lamele sau plăci 

orientate orizontal. 

Dintre toate tipurile de structură, cea mai importantă pentru practica agricolă este cea 

glomerulară şi grăunţoasă deoarece în şi între agregatele de sol sunt spaţii (capilare şi 
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necapilare) prin care circulă aerul, apa şi substanţele nutritive. Solurile cu astfel de structură  

au, deci, un regim bun pentru apă şi aer, sunt străpunse uşor de rădăcinile plantelor şi se 

lucrează relativ uşor. 

Porozitatea este însuşirea solului de a avea spaţii şi pori ca urmare a aşezării afânate a 

particulelor şi agregatelor componente şi a activitătii vieţuitoarelor din sol.  

Totalitatea spaţiilor şi porilor din sol formează porozitatea totală (PT), care se exprimă în 

procente din volumul solului în aşezare naturală. Spaţiile şi porii cu diametre mai mari de 1 

mm formează porozitatea de aeraţie (Pa) deoarece aceste spaţii sunt ocupate, de obicei, de 

aer, iar porii cu diametre mai mici de 1 mm alcătuiesc porozitatea capilară (Pc) şi 

caracterizează capacitatea pentru apă a solului, deoarece prin ele circulă soluţia solului. 

Cele mai bune condiţii de creştere şi dezvoltare a plantelor se realizează în solurile cu 

porozitate totală cuprinsă între 48 şi 60%, din care porozitate capilară 30 – 36 % şi porozitate 

de aeraţie 18 – 24 %. 

Aceşti indicatori fizici ai solului se pot calcula cu ajutorul următoarelor formule: 

            Da 

  PT (%) =     ( 1 – — ) x 100; 

              D 

 

  Pa (%) = PT – CC x Da 

 

  Pc (%) = PT – Pa 

în care: PT = porozitatea totală; Pa = porozitatea de aeraţie; Pc = porozitatea capilară; Da = 

densitatea aparentă (g/cm
3
); D = densitatea solului sau greutatea specifică (g/cm

3
); CC = 

capacitatea de câmp pentru apă (%). 

Gradul de afânare este o însuşire ce cumulează efectul texturii, structurii, porozităţii, 

activităţii vieţuitorelor şi, în cazul terenurilor cultivate, al lucrărilor agricole. Acest 

parametru se măsoară cu ajutorul densităţii aparente (Da), denumită, după metoda de calcul, 

şi greutate volumetrică: 

              G 

     Da (g/cm
3
) = ——— ; 

                         Vt 

În care G = greutatea probei de sol uscat (grame), iar Vt = volumul total al probei respective 

de sol  în structură naturală (cm 
3
). 

      Valoarea densităţii aparente variază între 1 şi 2, iar la un sol optim afânat, între 1.07 şi 

1,45 g/cm
3
. 

 

Capacitatea de câmp pentru apă măsoară cantitatea de apă care se află în capilare şi pe cea 

adsorbită la suprafaţa particulelor de sol. Din această cauză, mărimea acestui indicator 
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depinde îndeosebi de textură şi structură (Puiu şi colab., 1983). De asemenea, acest indicator 

reprezintă limita superioară a apei utile pentru plante şi exprimă capacitatea solului de 

acumulare şi păstrare durabilă a apei. 

 

Coeficientul de ofilire exprimă cantitatea de apă adsorbită la suprafaţa particulelor de sol, 

care nu mai poate fi folosită de către plante. Acest indice hidrofizic reprezintă limita 

inferioară a apei utile pentru plante şi arată cantitatea minimă de apă pe care trebuie să o aibă 

solul pentru ca plantele să nu piară.  

 

Capacitatea de schimb cationic exprimă însuşirea solului de a reţine la suprafaţa 

particulelor şi de a elibera în soluţia solului cationi de Ca
2+

, Mg
2+

, Na
+
, K

+
, H

+
, NH4

+
, Al

3+
, 

Fe
2+

, Mn
2+

, Zn
2+

, Cu
2+

 etc. Pentru caracterizarea solului din acest punct de vedere, se 

folosesc de obicei, doi indicatori: capacitatea totală de schimb cationic şi gradul de saturaţie 

cu baze.  

- capacitatea totală de schimb cationic se notează cu T, se exprimă în miliechivalenţi (m.e.) 

la 100 g sol uscat la 105
0
C şi variază între 5 şi 100 . Dintre componentele solului, capacitate 

de adsorbţie a cationilor prezintă numai humusul şi argila şi, drept urmare, cu cât solul este 

mai bogat în argilă şi humus, cu atât are o capacitate de schimb cationic mai mare. 

- gradul de saturaţie cu baze se notează cu V, se exprimă în procente şi variază între 5 şi 

100. În general, un grad de saturaţie mare se asociază cu o stare de fertilitate ridicată.  

 

Reacţia este însuşirea solului de a elibera ioni de hidrogen (H
+
) şi de hidroxil (OH

–
 ). Când 

în soluţia solului predomină ionii de hidrogen, reacţia este acidă, iar când predomină ionii de 

hidroxil, reacţia este alcalină, Dacă aceşti ioni se găsesc în cantităţi egale, reacţia este neutră. 

Ionii de H
+
 şi OH

-
 se formează din compuşii chimici de natură minerală (acizi, săruri), 

organică (în special acizi humici) sau organo-minerală. Pentru a determina reacţia, se 

măsoară concentraţia ionilor de hidrogen şi se exprimă printr-un parametru numit pH, care 

este logaritmul zecimal negativ al concentraţiei ionilor de hidrogen din soluţia solului.  

În funcţie de pH, există 6 tipuri de reacţie: puternic acidă, acidă, slab acidă, neutră, slab 

alcalină şi alcalină (tabelul 4.2.2.3).     Tabelul 4.2.2.3 

Aprecierea reacţiei solului după valoarea pH 

(ICPA Bucureşti, 1980) 

PH Tipul reacţiei 

< 5.0 Puternic acidă 

5.01 – 5.80 Acidă 

5.81 – 6.80 Slab acidă 

6.81 – 7.20 Neutră 

7.21 – 8.40 Slab alcalină 

> 8.40 Alcalină, puternic alcalină 
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Reacţia solului este o însuşire foarte importantă pentru practica agricolă deoarece exercită o 

mare influenţă asupra activităţii şi abundenţei diferitelor grupe de microorganisme din sol, 

precum şi asupra vegetaţiei spontane şi cultivate.  

 

Aprovizionarea cu humus este una dintre cele mai importante însuşiri ale solului deoarece 

această materie organică specifică solului conţine toate elementele nutritive necesare 

plantelor, reţine şi protejează de spălare o serie de substanţe foarte utile (Ca, Mg, K, Na, 

NH4), îmbunătăţeşte permeabilitatea solului pentru apă şi aer, stimulează activitatea 

microorganismelor şi, împreună cu argila, contribuie la formarea structurii grăunţoase 

stabile.  

În funcţie de reacţia plantelor, s-a stabilit următoarea scară de apreciere a stării de 

aprovizionare a solurilor cu humus: 

- soluri slab aprovizionate: < 3% humus; 

- soluri mijlociu aprovizionate:  3 -  6% humus;  

- soluri bine aprovizionate: > 6% humus. 

 

Aprovizionarea cu elemente nutritive influenţează direct cantitatea şi calitatea recoltelor. 

De obicei, producătorii agricoli sunt interesaţi de aprovizionarea solului cu azot, fosfor şi 

potasiu. Pentru aprecierea stării de aprovizionare cu aceste elemente nutritive se folosesc 

următorii indicatori: indicele azot (IN),care se calculează înmulţind conţinutul de humus cu 

gradul de saturaţie cu baze; conţinutul de fosfor asimilabil(P) şi conţinutul de potasiu mobil 

(K) (Tabelul 4.2.2.4).  

Tabelul 4.2.2.4 

Aprecierea stării de aprovizionare a solurilor cu azot, fosfor şi potasiu 

(ICPA Bucureşti, 1980) 

Azot Fosfor Potasiu 

IN 

(HxV) 

Aprovizionare P 

(ppm) 

Aprovizionare K 

(ppm) 

Aprovizionare 

< 2.0 Slabă < 18.0 Slabă < 66 Slabă 

2.0 – 4.0 Mijlocie 18.1 – 36.0 Mijlocie 66.1 – 132.0 Mijlocie 

> 4.0 Bună 36.1 – 72.0 Bună 132.1 – 200.0 Bună 

  > 72.0 Foarte bună, 

uneori exces 

> 200 Foarte bună 

 

d. Solurile României 

 România este ţara cu un număr mare de tipuri de sol (39) care, în funcţie de însuşirile 

generale, relevante pentru creşterea şi dezvoltarea plantelor şi de particularităţile morfogenetice 

secundare, se grupează în 10 clase (molisoluri, argiluvisoluri, cambisoluri, spodosoluri, umbrisoluri, 
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soluri hidromorfe, soluri halomorfe, vertisoluri, soluri neevoluate, trunchiate sau desfundate şi soluri 

organice), respectiv, se subdivid în 244 subtipuri simple şi peste 450 varietăţi separabile de sol (Florea 

N., Buza M. şi Chiţu C., 1983). România este într-adevăr ―muzeul solurilor‖ deoarece la noi se găsesc 

majoritatea solurilor din Europa şi o bună parte din cele ale lumii (Puiu şi colab. 1983). Cele mai 

importante clase de soluri pentru agricultură sunt:  

 A. Molisolurile sunt cele mai răspândite soluri din România, în special în partea 

extracarpatică: în Dobrogea, Câmpia Română, Câmpia Banato-Crişană, Podişul Sucevei, Câmpia 

Moldovei şi în partea sud-estică a Podişului Moldovei. Suprafeţe importante de molisoluri se află şi în 

partea sudică a Câmpiei Transilvaniei, în depresiunile Braşovului, Ciucului, Sibiului, Neamţului, ca şi 

pe unele terase ale Siretului, Moldovei, Mureşului, iar pe suprafeţe mai mici se întâlnesc şi în 

Podişurile Transilvaniei, Getic şi chiar în munţi (Florea, Buza şi Chiţu, 1983). Sunt soluri relativ 

tinere, de culoare închisă, cu profil clar diferenţiat, cu acumulare de humus saturat cu calciu şi cu 

însuşiri fizice, chimice şi biologice favorabile proceselor de mineralizare – humificare, precum şi 

creşterii şi dezvoltării plantelor. Clasificarea şi particularităţile morfogenetice şi fizico-chimice ale 

acestor soluri sunt prezentate în tabelele nr. 4.2.2.5 şi 4.2.2..6. 

Din această clasă mai importante sunt: 

A.1 Solurile bălane sunt situate în Dobrogea centrală şi nordică şi de-a lungul Dunării 

inferioare, în zona de stepă cea mai secetoasă şi ocupă 218 668 ha. 

Aceste soluri s-au format pe loess şi pe depozite loessoide aflate la 50 – 60 cm adâncime şi 

au 3 orizonturi distincte, dintre care cel superficial are 30 – 40 cm grosime. Însuşirile fizico – 

chimice ale orizontului superior exprimă un potenţial mijlociu de fertilitate şi reclamă o serie 

de măsuri agrofitotehnice de prevenire şi combatere a eroziunii (mai ales eoliană), salinizării 

secundare şi a scăderii drastice a conţinutului de materie organică.  

A.2 Cernoziomurile tipice ocupă cele mai întinse suprafeţe (3 630 102 ha). Cea mai largă 

răspândire o au în Câmpia Română şi Podişul Dobrogei (2 435 872 ha) dar se găsesc şi în 

Câmpia de vest (326 850 ha) şi în Moldova (867 380 ha). S-au format, predominant, pe loess 

şi depozite loessoide, nisipoase, argiloase şi aluviale aflate la 60 – 80 cm adâncime şi au o 

grosime mai mare şi orizonturi mai clar diferenţiate. Sub aspectul însuşirilor fizico-chimice, 

aceste cernoziomuri fac parte din categoria celor mai bune soluri. 

Principala problemă a agriculturii în zona cernoziomurilor tipice este deficitul de precipitaţii, 

care se poate rezolva prin irigare şi agrotehnică integrată.  
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Tabelul 4.2.2.5 

Principalele însuşiri morfogenitice ale molisolurilor 

(Florea N., Buza M. şi Chiţu C., 1983; Puiu şi colab., 1983) 

Tipul de sol Materialul parental predominant Succesiune tipică de 

orizonturi 

Grosime 

orizont A 

(cm) 
Denumire Adâncime 

Bălan Loess şi depozite loessoide 50 – 60 cm Am – A/C – Cca  30 – 40  

Cernoziom tipic Loess şi depozite loessoide, 

nisipoase, argiloase şi 

aluviale  

60 – 80 cm  Am – A/C – C   

Am – A/C – Cca  

40 – 50  

Cernoziom 

cambic 

Loess şi depozite loessoide, 

nisipoase şi argiloase 

70 – 120 

cm 

Am – Bv – C 

Am – Bv - Cca  

40 –50  

Cernoziom 

argilo-iluvial 

(degradat) 

Loess şi depozite loessoide, 

argiloase, nisipoase şi 

aluviale  

100 – 180   Am – Bt – C  

Am – Bt – Cca   

40 – 50  

Cernoziomoid Depozite loessoide, argilo-

lutoase şi nisipoase  

60 – 180 

cm  

Am – A/C  - C 

Am – Bv – C 

Am – Bt - C  

40 – 60  

Cenuşiu Loess sau depozite 

loessoide, deluviale şi 

eluviale 

90 – 180 

cm  

Am – Ame – Bt – C  

Am – Ame – Bv- Cca 

30 – 40  

Rendzină Roci compacte bogate în 

calciu 

20 – 50 cm  Am – A/R  - Rrz 20 – 30  

Pseudorendzină Depozite argilo-marnoase 50 – 70 cm Am – A/C – Cpr 

 

25 – 40  

  

A.3 Cernoziomurile cambice (levigate), ceva mai evoluate pe scara morfogenetică, sunt 

răspândite în aceleaşi zone şi s-au format pe aceleaşi depozite litologice ca toate celelalte 

cernoziomuri. La nivelul întregii ţări, acestea ocupă circa 1 500 000 ha, din care peste 775 

000 ha în Transilvania şi Câmpia Banato-Crişană. Au un profil adânc şi, din punct de vedere 

fizic, chimic şi trofic sunt foarte fertile. Singura problemă a acestor soluri este deficitul de 

apă, care poate fi însă rezolvat prin irigaţii şi agrotehnică adecvată. 

A.4 Cernoziomurile argiloiluviale (degradate) se găsesc, împreună cu cernoziomurile 

cambice, în zone mai umede din Transilvania (217 150 ha), Câmpia Banato-Crişană (21 000 

ha), Moldova (12 100 ha), Oltenia (2 920 ha) şi Muntenia (3 000 ha). Faţă de solurile bălane 

şi celelalte cernoziomuri, aceste soluri au roca mamă la adâncime mare şi o textură 

diferenţiată pe profil ca urmare a prezenţei orizontului Bt cu conţinut mare de argilă. 

Cernoziomurile argiloiluviale fac parte tot din categoria solurilor bune pentru agricultură, dar 

au nevoie de apă, îngrăşăminte organice, lucrări ale solului mai adânci şi de mai multe 

lucrări de întreţinere. 

A.5 Solurile cernoziomoide se întâlnesc în zone mai umede şi răcoroase. Pe suprafeţe mai 

întinse sunt răspândite în Câmpia Sucevei (89 700 ha) şi în Depresiunile intramontane (132 
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150 ha). Aceste soluri au profil şi proprietăţi asemănătoare celorlalte tipuri de cernoziomuri. 

Principalele probleme ale acestora sunt excesul de apă şi deficitul de elemente nutritive, 

pentru a căror rezolvare se recomandă lucrări de îmbunătăţire a stării fizice şi fertilizarea cu 

îngrăşăminte organice. 

A.6 Solurile cenuşii se găsesc, majoritatea, în Podişul Bârladului (75 480 ha), Câmpia Jijiei 

(28 265ha) şi în Câmpia Sucevei (29 900 ha) şi au un nivel mediu de fertilitate. Aceste soluri 

sunt bune, practic, pentru toate culturile specifice zonei climatice în care se află. Pentru a 

obţine recolte mari, mai ales stabile, sunt necesare irigaţiile la unele culturi (legume, plante 

furajere, viţa de vie) şi fertilizarea cu îngrăşăminte organice.    

A.7 Rendzinele şi pseudorendzinele se întâlnesc într-un spaţiu geografic relativ larg, acolo 

unde rocile parentale (roci compacte bogate în calciu, respectiv, depozite argilo-marnoase) 

sunt cele mai răspândite. Pe suprafeţe mai mari se găsesc în Podişul Târnavelor (92 840 ha), 

Dealurile Transilvane (89 260 ha), Subcarpaţii meridionali (77 360 ha) şi Piemontul Getic 

nordic (70 770 ha). Pentru aceste soluri, cele mai frecvente folosinţe sunt: plantaţiile silvice, 

pajiştile naturale, pomicultura şi viticultura. În vederea folosirii în scopuri agricole se 

recomandă: aplicarea gunoiului de grajd, arătura superficială şi, concomitent, afânarea 

adâncă, precum şi prevenirea şi combaterea eroziunii hidrice şi a alunecărilor de teren.  

 B. Argiluvisolurile au ca particularitate morfogenetică, orizontul B argiloiluvial şi, din 

acesată cauză, sunt greu permeabile pentru apă şi aer. Aşa după cum rezultă din datele prezentate în 

tabele 4.2.2.7 şi 4.2.2.8, aceste soluri au un potenţial mediu de fertilitate. Dintre argiluvisoluri, cele 

mai importante pentru agricultură sunt:  

B.1 Solurile brun-roşcate se întâlnesc în Câmpia Română (832 080 ha) şi, pe surafeţe mici, 

în Banat, fiind caracteristice zonei pădurilor de foioase. Aceste soluri au proprietăţi fizice, 

chimice şi biologice inferioare cernoziomurilor argiloiluviale. Se pretează la arat şi sunt 

favorabile culturilor de câmp şi plantaţiilor de pomi şi de vie. În vederea obţinerii de 

producţii sporite, necesită fertilizare cu cantităţi mari de îngrăşăminte organice, eliminarea 

surplusului de apă (mai ales primăvara) în anii ploioşi şi lucrări agrotehnice de conservare a 

apei, în cei secetoşi. 

B.2 Solurile brune argiloiluviale fac trecerea de la zona de câmpie la piemont. Cele mai 

mari suprafeţe cu astfel de soluri se întâlnesc în Podişul Someşan (102 080 ha), Câmpia 

Transilvaniei (86 860 ha), Piemontul de curbură (41 480 ha), Platforma Cotmeana (27 600) 

şi Câmpia Găvanu-Burdea (24 000 ha). Sunt o categorie de soluri mediu fertile care reclamă 

măsuri agrotehnice de reglare a umidităţii solului, de sporire a rezervei de materie organică şi 

de protecţie împotriva eroziunii hidrice. 
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B.3 Solurile brun-roşcate luvice (podzolite) se întâlnesc în partea de sud şi de sud-vest a 

ţării, în arealul solurilor brun-roşcate. Cel mai compact trup (13 800 ha) se află în zona 

Platforma Cotmeana. Din punct de vedere al însuşirilor fizice, chimice şi biologice, aceste 

soluri sunt inferioare solurilor brun-roşcate. Pot fi cultivate cu cereale, leguminoase pentru 

boabe, plante tehnice şi furajere şi reclamă măsuri energice pentru creşterea permeabiltăţii 

pentru apă şi aer, corectarea reacţiei şi pentru refacerea rezervei de materie organică.  

B.4 Solurile brune luvice se află în zone de podiş, piemont, deal şi de câmpie înaltă. Cele 

mai întinse suprafeţe se găsesc în Piemonturile vestice (464 460 ha), Piemontul Getic (454 

365 ha), Podişul Moldovenesc (430 140), Podişul Târnavelor (278 520 ha), Dealurile 

Transilvane (267 780 ha), Subcarpaţii meridionali (232 080 ha), Depresiunile intramontane 

(154 175 ha), Podişul Someşan (102 080 ha) şi Câmpia Găvanu-Burdea (12000ha). Deşi au o 

textură mijlocie (lutoasă şi luto-nisipoasă) la suprafaţă şi, în consecinţă, se lucrează uşor, din 

cauza regimului aerohidric defectuos, a conţinutului scăzut de humus şi de elemente nutritive 

şi a reacţiei acide, aceste soluri se caracterizează ca nefavorabile pentru majoritatea plantelor 

cultivate. Sporirea capacităţii lor de producţie se poate realiza prin aplicarea de îngrăşăminte 

organice, roci fosfatice şi/sau amendamente.   

B.5 Luvisolurile albice sunt răspândite, în general, în aceleaşi zone cu solurile brune luvice 

şi ocupă suprafeţe mari în Piemonturile vestice (309 640 ha), Piemonturile Getice (289 160 

ha), Podişul Moldovenesc (215 070 ha), Podişul Someşan (102 080 ha), Podişul Târnavelor 

(92 840 ha), Dealurile Transilvane (89 260 ha), Subcarpaţii meridionali (77 360 ha) şi în 

Depresiunile montane (66 075 ha). Aceste soluri au cele mai puţin favorabile proprietăţi 

fizice, chimice şi biologice. Structura slab formată, cantitatea mică de humus, reacţia 

puternic acidă şi regimul aerohidric defectuos, fac ca fertilitatea acestor soluri să fie foarte 

scăzută. În vederea corectării acestor deficienţe se impune afânarea profundă şi drenajul, 

aplicarea amendamentelor calcaroase, fertilizarea cu doze mari de îngrăşăminte organice şi  

de fosfaţi naturali. 

B.6 Planosolurile ocupă suprafeţele plane sau depresionare din Piemonturile vestice (154 

820 ha), Piemontul Getic (76 850 ha), Platforma Cotmeana (13 800 ha) şi în Câmpia Găvanu 

Burdea (6 000 ha). Proprietăţile fizice, chimice şi biologice ale acestor soluri sunt şi mai 

puţin favorabile decât la luvisolurile albice, creşterea plantelor fiind stânjenită frecvent când 

de excesul, când de deficitul de apă, precum şi de aciditatea excesivă şi de rezervele foarte 

mici de materie organică şi de fosfor asimilabil. Fără aplicarea unor măsuri speciale de 

prevenire şi combatere a excesului de apă (drenaj, afânare adâncă), de reducere a acidităţii 

(aplicarea amendamentelor calcaroase) şi de sporire a rezervei de materie organică şi de 
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fosfor asimilabil, nu pot fi folosite decât pentru fâneţe, dar şi în aceste cazuri cu rezultate 

foarte slabe. 

Tabelul 4. 2.2.7 

Principalele însuşiri morfogenitice ale argiluvisolurilor 

(Florea N., Buza M. şi Chiţu C., 1983; Puiu şi colab., 1983) 

Tipul de sol Materialul parental predominant Succesiune tipică de 

orizonturi 

Grosime 

orizont A 

(cm) 
Denumire Adâncime 

Brun-roşcat Loessuri şi luturi 

loessoide, luturi, 

nisipuri şi argile 

140 - 180 cm Ao – Bt – C 

Ao – Bt - Cca  

25 – 40 

Brun argiloiluvial Depozite loessoide 

sau nisipoase şi argile 

70 – 150 cm Ao – Bt – C 

Ao – Bt – Cca 

20 – 30 

Brun-roşcat luvic 

(podzolit) 

Loessuri şi luturi 

loessoide, luturi, 

nisipuri şi argile 

150 - 190 cm Ao – El – Bt - C 10 – 20 

Brun luvic Depozite loessoide 

sau nisipoase şi argile 

70 – 150 cm Ao – El – Bt – C   10 – 20 

Luvisol albic Depozite loessoide, 

argiloase, nisipoase şi 

proluviale lutoase  

150 – 200 cm Ao – Ea – Bt – C 

 

10 – 20 

Planosol  Depozite argiloase 170 – 180 cm Aow – Elw – Btw – 

C    

     

5 – 20 



 

 

155 

 

 

 

Tabelul 4.2.2.6 

Principalele însuşiri fizico – chimice ale molisolurilor  în orizontul superior 

(Florea N., Buza M. şi Chiţu C., 1983) 

Tipul de sol DA 

(g/cm
3
) 

PT 

(%) 

CC 

(%) 

CAU 

(%) 

T 

(me/100g) 

V 

(%) 

H 

(%) 

pH Pt 

(%) 

Nt 

(%) 

Bălan 1.13 – 1.30 51 – 58 21 – 30 15 – 23 13 – 20 100 2.1 – 2.8 8.2 – 8.8 0.15 – 0.16 0.12 – 0.14 

Cernoziom tipic 1.24 – 1.28 51 – 55 23 – 26 13 – 16 25 – 38 92 – 100 2.8 – 5.7 6.6 – 8.3 0.10 – 0.20 0.13 – 0.22 

Cernoziom cambic 1.21 – 1.48 46 – 58 19 – 27 7 – 15 24 – 35 88 – 95 2.7 – 4.8 6.3 – 7.1 0.12 – 0.27 0.16 – 0.26 

Cernoziom argilo-iluvial  1.34 – 1.52 44 – 51 19 – 26 5 – 10 23 – 38 78 – 92 2.9 – 3.8 6.0 – 6.9 0.12 – 0.18 0.14 – 0.25 

Cernoziomoid 1.15 – 1.38 48 – 57 26 – 27 16 – 18 18 – 33 70 – 92 2.3 – 6.5 5.5 – 7.0 0.10 – 0.19 0.14 – 0.34 

Cenuşiu 1.16 – 1.20 - 24 – 25 12 – 15 15 – 45 72 – 90 5.0 – 12.0 5.6 – 7.1 0.09 – 0.18 0.18 – 0.47 

Rendzină - - - - 30 – 40 70 – 100 4.0 – 8.0 5.5 – 8.0 0.10 – 0.40 0.20 – 2.00 

Pseudorendzină - - - - 30 – 50 70 – 100 4.0 – 10.0 6.0 – 7.5 - 0.14 – 0.15 

DA – densitate aparentă; PT – porozitate totală; CC – capacitatea de câmp pentru apă; CAU – capacitatea de apă utilă pentru plante; T – capacitatea de schimb 

cationic; V – gradul de saturaţie cu baze; H – conţinutul de humus; pH – reacţia solului; Pt – conţinutul total de fosfor (P2O5); Nt – conţinutul total de azot. 
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Tabelul 4.2.2.8 

Principalele însuşiri fizico – chimice ale argiluvisolurilor în orizontul superior
x 

(Florea N., Buza M. şi Chiţu C., 1983; SNRSS nr. 29/1997 şi nr.25/1998) 

Tipul de sol DA 

(g/cm
3
) 

PT 

(%) 

CC 

(%) 

CAU 

(%) 

T 

(me/100g) 

V 

(%) 

H 

(%) 

pH Pt 

(%) 

Nt 

(%) 

Brun-roşcat tipic  1.32 – 1.57 42 – 50 21 – 26 7.0 – 11.5 23 – 30 75 – 90 2.0 – 3.5 5.5 – 6.7 0.08 – 0.15 0.10 – 0.23 

Brun roşcat luvic 1.12 – 1.60 40 - 58 20 – 29  7.3 – 16.4 20 – 28 78 – 82 1.9 – 4.7 5.2 – 6.0 0.10 – 0,11 0.11 – 0.27 

Brun luvic 1.14 – 1.56 42 – 57  22 - 26 9.2 – 16.5  14 – 21  60 – 96  1.3 – 2.9   5.0 – 6.5  0.08 – 0.12 0.09 – o,24    

Brun argiloiluvial 1.37 – 1.53 48 – 59 23 – 33 5.2 – 17.0 20 – 50 50 – 80 2.0 – 4.0 4.9 – 7.2 0.07 – 0.10 0.05 – 0.30 

Luvisol albic 1.22 – 1.66 38 – 54 23 – 26  14.7 – 19.6  13 – 34 55 – 96 1.0 – 3.0 4.6 – 6.5 0.06 – 0.13 0.08 – 0.14 

Planosol  1.18 – 1.58 41 – 56 23 – 26 8.0 – 18.0 10 – 26 20 – 90 1.0 – 8.0 4.3 – 6.0 0.06 – 0.12 0.11 – 0.35 

   x – S-au folosit aceleaşi abrevieri ca la tabelul 4.2.2.6   
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C. Cambisolurile se caracterizează prin prezenţa orizontului de diagnostic B cambic. Solurile 

care alcătuiesc această clasă sunt: solurile brun eu-mezobazic, solurile rosi (terra rosa) şi solurile brun 

acide (tab. 4.2.2.9 şi 4.2.2.10). Din punct de vedere agricol cele mai importante sunt solurile brun eu-

mezobazice şi  brun acide. 

C.1 Solurile brun eu-mezobazice ocupă suprafeţe mai însemnate în Podişul Moldovenesc (430 

140 ha), Piemonturile vestice (309 640 ha), Piemonturile Getice (289 160), Podişul Târnavelor 

(278 520 ha), Dealurile Transilvane (267 780 ha), Subcarpaţii meridionali (154 720 ha), Podişul 

Someşan (102 080 ha) şi Piemontul de curbură (62 220 ha). Aceste soluri au o fertilitate 

naturală bună, cu excepţia celor cu pante, care sunt supuse procesului de eroziune hidrică şi pot 

fi îmbunătăţite prin fertilizări organo-minerale, asolamente şi lucrări agrotehnice antierozionale.  

Tabelul 4.2.2.9 

Principalele însuşiri morfogenetice ale cambisolurilor 

(Florea N., Buza M. şi Chiţu C., 1983; Puiu şi colab., 1983) 

Tipul de sol Materialul parental predominant Succesiune tipică de 

orizonturi 

Grosime 

orizont A 

(cm) 
Denumire Adâncime 

Brun eu-

mezobazic 

Depozite loessoide, luturi 

roşcate, depozite nisipoase, 

gresii, argile, marne, 

depozite de terasă 

50 - 100 cm Ao – Bv – C 

 

10 – 35 

Terra rosa Depozite argiloase deba-

zificate 

80 - 150 cm Ao – Bv – R 

Ao – Bv – C  

20 – 30 

Brun acid Roci acide: granite, 

granodiorite, şisturi 

cristaline, gresii, 

conglomerate 

50 – 100 cm Ao – Bv – C 

Ao – Bv – R 

 

10 – 20 

 C.2 Solurile brune acide s-au format în condiţii de relief montan sau de podiş şi ocupă cele 

mai mari suprafeţe în zona montană (2 961 600 ha), precum şi în Podişul Moldovenesc (143 380 ha), 

Dealurile Transilvane (89 260 ha) şi în Subcarpaţii meridionali (77 360 ha). Fertilitatea acestor soluri 

este mai scăzută decât a solurilor brun eu-mezobazice, datorită proprietăţilor fizice, chimice şi 

biologice deficitare. Având volumul edafic util scăzut, solurile brune acide sunt folosite prioritar în 

silvicultură şi ca pajişti alpine.  

 

 D. Solurile hidromorfe s-au format şi evoluează în condiţii de exces de umiditate permanent 

sau temporar şi au drept caracter de diagnostic orizontul gleic (G) sau pseudogleic (W) (tab. 4.2.2.11 şi  
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4.2.2.12). Sursele de apă pot fi: pânza freatică şi precipitaţiile, iar cauzele excesului: pânzele freatice 

aproape de suprafaţă, drenajul intern şi extern slab, izvoarele de coastă, inundaţiile periodice etc. 

Clasa solurilor hidromorfe cuprinde 3 tipuri principale:  

D.1 Lăcoviştile au o largă răspândire în ţara nostră (586 050 ha), îndeosebi în Lunca şi Delta 

Dunării (204 820 ha), Câmpia de vest (331 250 ha), Câmpia Jijiei (28 265 ha) şi în Câmpia 

Transilvaniei (21 715). Potenţialul lor de fertilitate este ridicat , dar nu se poate valorifica din 

cauza excesului de umiditate. Ca urmare, se impune eliminarea excesului de apă prin lucrări 

de drenaj, îmbunătăţirea regimului aerohidric prin lucrări adânci ale solului şi sporirea 

conţinutului de substanţe nutritive prin fertilizare organică.  

D.2 Solurile gleice se găsesc, de obicei, în Lunca şi Delta Dunării (204820 ha) şi în 

Depresiunile intramontane (22025 ha), şi dispersat în multe alte zone răcoroase, de pădure. 

Aceste soluri au fertilitate mai mică decât lăcoviştile şi în condiţii naturale sunt ocupate cu 

fâneţe de slabă calitate. Ameliorarea lor se poate face prin măsurile recomandate la lăcovişti. 

D.3 Solurile negre clinohidromorfe (solurile negre de fâneaţă) sunt răspândite în Podişul 

Târnavelor (92 840 ha), Subcarpaţii meridionali (77 360 ha), Podişul Someşan (51 040 ha) şi 

în Câmpia Transilvaniei (43 430 ha). Aceste soluri au un potenţial de fertilitate ridicat, dar 

nu dau rezultate corespunzătoare din cauza excesului de apă şi a regimului aerohidric 

defectuos.  

Pentru ameliorarea lor se recomandă eliminarea excesului de apă, prevenirea şi combaterea 

alunecărilor de teren şi a eroziunii hidrice şi creşterea conţinutului de humus şi substanţe 

nutritive prin lucrări agrotehnice şi speciale.     

         Tabelul 4.2.2.11 

Principalele însuşiri morfogenitice ale solurilor hidromorfe 

(Florea N., Buza M. şi Chiţu C., 1983; Puiu şi colab., 1983)  

Tipul de sol Materialul parental predominant 
Succesiune tipică de 

orizonturi 

Grosime 

orizont 

A 

(cm) 
Denumire Adâncime 

Lăcovişte Loess, depozite eluviale şi 

aluvio – proluviale (luturi, 

argile), nisipuri 

80 – 100 cm Am – A/Go – Gr 

 

30 – 60  

Gleic Depozite eluviale şi aluvio – 

proluviale (luturi, argile) 

60 – 100 cm  Ao – A/Go – Gr 

 

15 – 30  

Negre 

clinohidromorfe 

(negre de fâneaţă) 

Depozite deluviale luto-

argiloase, argile, argile 

marnoase 

60 – 120 cm Amw – BvwG – Bv-

C 

Amw – BvwG – 

CGo     

30 – 50  

Pseudogleic Depozite proluviale luto-

argilose sau argiloase, local  

depozite loessoide 

100 – 120 cm Aow – AoW – BW –

C 

  

30 – 40 
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Tabelul 4.2.2.8 

Principalele însuşiri fizico – chimice ale argiluvisolurilor în orizontul superior
x 

(Florea N., Buza M. şi Chiţu C., 1983; SNRSS nr. 29/1997 şi nr.25/1998) 

Tipul de sol DA 

(g/cm
3
) 

PT 

(%) 

CC 

(%) 

CAU 

(%) 

T 

(me/100g) 

V 

(%) 

H 

(%) 

pH Pt 

(%) 

Nt 

(%) 

Brun-roşcat tipic  1.32 – 1.57 42 – 50 21 – 26 7.0 – 11.5 23 – 30 75 – 90 2.0 – 3.5 5.5 – 6.7 0.08 – 0.15 0.10 – 0.23 

Brun roşcat luvic 1.12 – 1.60 40 - 58 20 – 29  7.3 – 16.4 20 – 28 78 – 82 1.9 – 4.7 5.2 – 6.0 0.10 – 0,11 0.11 – 0.27 

Brun luvic 1.14 – 1.56 42 – 57  22 - 26 9.2 – 16.5  14 – 21  60 – 96  1.3 – 2.9   5.0 – 6.5  0.08 – 0.12 0.09 – o,24    

Brun argiloiluvial 1.37 – 1.53 48 – 59 23 – 33 5.2 – 17.0 20 – 50 50 – 80 2.0 – 4.0 4.9 – 7.2 0.07 – 0.10 0.05 – 0.30 

Luvisol albic 1.22 – 1.66 38 – 54 23 – 26  14.7 – 19.6  13 – 34 55 – 96 1.0 – 3.0 4.6 – 6.5 0.06 – 0.13 0.08 – 0.14 

Planosol  1.18 – 1.58 41 – 56 23 – 26 8.0 – 18.0 10 – 26 20 – 90 1.0 – 8.0 4.3 – 6.0 0.06 – 0.12 0.11 – 0.35 

   x – S-au folosit aceleaşi abrevieri ca la tabelul 4.6   

Tabelul 4.2.2.10 

Principalele însuşiri fizico-chimice ale cambisolurilor în orizontul superior
x
 

 (Florea N., Buza M. şi Chiţu C., 1983; SNRSS nr. 25/1998) 

Tipul de sol DA 

(g/cm
3
) 

PT 

(%) 

CC 

(%) 

CAU 

(%) 

T 

(me/100g) 

V 

(%) 

H 

(%) 

pH Pt 

(%) 

Nt 

(%) 

Brun eu-mezobazic 0.5 – 1.5 44 – 73 19 – 25 10.0 – 17.0 15 – 27 60 – 93 2.5 – 12.0 5.1 – 7.7 0.06 – 0.30 0.10 – 0.60 

Terra rosa - - - - 25 – 35  55 – 100 4.0 – 9.0 5.5 – 6.0 0.18 – 0.20 0.15 – 0.35 

Brun acid 0.4 – 1.6 43 – 68 - - 11 – 60 17 – 50 3.0 – 25.0 4.3 – 5.5 0.10 – 0.30 0.10 – 0.90 

x – S-au folosit aceleaşi abrevieri ca la tabelul 4.6   
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E. Solurile halomorfe se evidenţiază prin conţinut ridicat de săruri, criteriul specific de 

diagnostic fiind orizontul salic (sa) sau natric (na). Din această clasă fac parte: 

E.1 Solonceacurile se caracterizează prin prezenţa orizontului salic în primii 20 cm (tab. 

4.2.2.13), iar sărurile componente sunt clorurile şi sulfaţii. Se găsesc răspândite intr-un areal 

foarte larg, predominant însă în Lunca şi Delta Dunării (30 723 ha) şi în Câmpia Română (9 

543 ha). Conţinutul ridicat de săruri solubile face imposibilă cultivarea acestor soluri, în 

condiţii naturale fiind ocupate numai cu vegetaţie halofilă. Ameliorarea solonceacurilor este 

foarte anevoioasă şi de durată şi nu se poate realiza decât printr-un complex de măsuri 

speciale: amendarea cu gips şi fosfogips, lucrări de drenaj şi fertilizare organo-minerală. 

Tabelul 4.2.2.13 

Principalele însuşiri morfogenitice ale solurilor halomorfe 

(Florea N., Buza M. şi Chiţu C., 1983; Puiu şi colab., 1983) 

Tipul de sol Materialul parental predominant Succesiune tipică de 

orizonturi 

Grosime 

orizont A 

(cm) 
Denumire Adâncime 

Solonceac Depozite aluviale 

(luturi, argile, nisipuri), 

depozite maritime şi 

lagunare (nisipuri, 

argile) 

30 – 80 cm Aosa – Ac – CGo 

Amsa – Ago 

10 – 30 

Soloneţ Depozite aluviale 

(luturi, nisipuri, argile) 

30 – 80 cm Ao – Btna – CGo 

Ao – El – Btna – CGo 

Ao – Ea – Btna – C 

Ao – Bvna - CGo 

5 - 25 

 

E.2 Soloneţurile se caracterizează prin prezenţa în primii 20 cm a unui orizont natric grefat 

pe un orizont B argiloiuvial (Btna). Ocupă suprafeţe însemnate în Câmpia de vest (39 750 

ha) şi în Lunca şi Delta Dunării (30 723 ha). Aceste soluri au o fertilitate foarte redusă, 

determinată de reacţia puternic alcalină, slaba aprovizionare cu substanţe nutritive şi regimul 

aerohidric defectuos (tab. 4.2.2.14). Pentru a fi cultivate se impune aplicarea unor măsuri 

speciale: coborârea nivelului apelor freatice, aplicarea amendamentelor pe bază de gips sau 

fosfogips, fertilizarea cu îngrăşăminte organice şi lucrarea solului fără răsturnarea brazdei. 

 

F. Vertisolurile se remarcă prin conţinutul mare (> 30 %) de argilă pe întreg profilul de sol, cheia de 

diagnostic fiind orizontul vertic (y) de la suprafaţă (tab. 4.2.2.15) şi însuşirile fizice nefavorabile 

creşterii plantelor (tab. 4.2.2.16). Datorită proprietăţilor materialului litologic pe care s-au format, în 

funcţie de starea de umiditate, se contractă la secetă şi se gonflează la umezire. De asemenea, au 

propritatea de a se autostructura, prin formarea la suprafaţă a unui strat de 3 - 8 cm de sol mărunţit 
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precum cenuşa, care are rolul mulciului vegetal. În România, vertisolurile ocupă circa 400 000 ha, din 

care 76 850 ha în Piemontul Getic (sudic), 72 000 ha în Câmpia Găvanu Burdea, 69 000 ha în 

Platforma Cotmeana şi 66 250 ha în Câmpia de Vest. Din cauza însuşirilor fizice nefavorabile 

vertisolurile au, în general, o fertilitate scăzută, culturile suferind când de lipsă de apă, când din cauza 

excesului de umiditate. Dintre măsurile cu efecte favorabile asupra fertilităţii acestui sol menţionăm: 

lucrările energice şi adânci ale solului, efectuarea lucrărilor solului în perioade optime (perioada 

optimă de efectuare a lucrărilor solului variază între câteva ore şi o săptămână), drenaje şi fertilizarea 

cu îngrăşăminte organice.  

Tabelul 4.15 

Principalele însuşiri morfogenitice ale vertisolurilor 

(Florea N., Buza M. şi Chiţu C., 1983; Puiu şi colab., 1983) 

Tipul de sol 
Materialul parental predominant Succesiune tipică de 

orizonturi 

Grosime 

orizont A 

(cm) 
Denumire Adâncime 

Vertisol Depozite argiloase 80 – 180 cm Ay – C 

Ay – By – C 

30 – 50  

 

 G. Solurile neevoluate, trunchiate sau desfundate sunt foarte diferite ca structură a 

profilului de sol şi ca proprietăţi fizico-chimice(tab. 4.2.2.17 şi 4.2.2.18). Principalele însuşiri comune 

ale acestor soluri sunt profilul foarte scurt (2 orizonturi) şi numeroasele probleme legate de cultivarea 

lor. Din această clasă, mai importante ca răspândire şi folosinţă agricolă, sunt solurile aluviale (~1 500 

000 ha), erodisolurile şi regosolurile (~ 700 000 ha) şi psamosolurile (~ 500 000 ha).  

G.1 Solurile aluviale sunt răspândite pe terenuri scoase de sub influenţa revărsărilor de apă, 

în Lunca şi Delta Dunării (409 640 ha) şi luncile celorlalte ape curgătoare, precum şi în 

apropierea unor lacuri sau pe fundul unor foste lacuri. Potenţialul lor agricol variază în funţie 

de textură, rezerva de humus, reacţie, inundabilitate, gleizare etc., ceea ce le imprimă o 

variabilitate foarte mare în spaţiu şi timp. La obţinerea unor recolte mari şi stabile concură  

aplicarea unor tehnologii de precizie, diferenţiate în funcţie de însuşirile fiecărei sole şi 

microparcele din care nu trebuie să lipsească fertilizarea organică, irigarea şi lucrările de 

conservare sau ameliorare a însuşirilor fizice, chimice şi biologice.  

G. 2 Erodisolurile şi regosolurile se caracterizează prin profil decopertat ca urmare a 

procesului geodinamic de eroziune asociat adesea cu alunecări de teren . Aceste soluri sunt 

răspândite pe suprafeţele înclinate din zonele de deal, podiş şi piemont şi sunt puţin prielnice 

pentru a fi folosite ca arabil. În condiţii naturale, sunt lipsite sau prezintă o vegetaţie rară. În 

vederea prevenirii şi combaterii eroziunii şi a alunecărilor de teren,  se recomandă: 

împăduriri, înierbări,terasări, lucrarea solului pe curbele de nivel şi îngrăşări organice. După 
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ameliorare, pot fi folosite pentru pajişti, cultura pomilor şi a viţei de vie şi pentru plantaţii 

forestiere. 

G.3 Psamosolurile (solurile nisipoase) sunt soluri slab evoluate şi au însuşiri caracteristice 

determinate de prezenţa unui orizont Ao, urmat de materialul parental format din depozite 

nisipoase eoliene de cel puţin 50 cm grosime. Sunt răspândite sub formă de areale compacte 

în sudul Olteniei, Câmpia Valea lui Mihai din vestul ţării, zona cursului înferior al Siretului, 

în lungul Buzăului, Călmăţuiului şi Ialomiţei, precum şi în Delta Dunării ( Teaci, D. şi 

colab., 1995). Cantitatea redusă de humus (~ 1%) şi de argilă (< 12 %), porozitatea excesivă 

şi eroziunea eoliană sunt principalii factori care limitează capacitatea lor de producţie. Pentru 

sporirea fertilităţii psamosolurilor se impune micşorarea deflaţiei prin plantaţii forestiere, 

benzi înierbate, mulcire cu resturi vegetale, creşterea conţinutului de materie organică prin 

încorporarea masivă de gunoi de grajd şi cultivarea de îngrăşăminte verzi şi irigarea. 

Psamosolurile ameliorate se folosesc cu rezultate bune pentru cultura viţei de vie,  pomilor, 

legumelor, precum şi a cerealelor, leguminoaselor şi plantelor tehnice, furajere şi medicinale. 

Tabelul 4.2.2.17 

Principalele însuşiri morfogenitice ale solurilor neevoluate, trunchiate sau desfundate 

(Florea N., Buza M. şi Chiţu C., 1983; Puiu şi colab., 1983) 

Tipul de sol Materialul parental predominant Succesiune tipică de 

orizonturi 

Grosime 

orizont A 

 Denumire Adâncime  (cm) 

Litosol 
Roci consolidate 

compacte 

10 – 20 cm Ao – R 

Am – R 

Aou – R  

5 – 20  

Regosol Roci sedimentare 

neconsolidate 

20 – 40 cm  Ao – C 10 – 40  

Psamosol Depozite nisipoase 

eoliene 

10 – 30 cm Ao – C 10 – 40  

Protosol aluvial Depozite aluviale sau 

aluvio-proluviale 

10 – 20 cm Ao – C 

 

10 – 20  

Aluvial Depozite aluviale sau 

aluvio-proluviale 

20 – 35 Ao – C 

 

20 – 50  

Erodisol Roci sedimentare 

neconsolidate 

20 – 25 cm Ap – C 

C 

0 – 25 

Coluvisol Depozite coluviale 40 – 50 cm Ao – C 

C 

20 – 30  

Desfundat Roci sedimentare 

neconsolidate 

- Do – C  > 50 

Protosol antropic Material steril de la 

exploataţiile miniere 

şi diferite construcţii 

- Fără succesiune de 

orizonturi 

–  
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Tabelul 4.2.2.12 

 

 

Principalele însuşiri fizico-chimice ale solurilor hidromorfe în orizontul superior
x
 

(Florea N., Buza M. şi Chiţu C., 1983, Ştiinţa solului nr.2, 1986; SNRSS nr.5/1969, nr. 25/1988 şi nr. 29/1997)  

Tipul de sol DA 

(g/cm
3
) 

PT 

(%) 

CC 

(%) 

CAU 

(%) 

T 

(me/100g) 

V 

(%) 

H 

(%) 

pH Pt 

(%) 

Nt 

(%) 

Lăcovişte 1.25 – 1.45 46 – 50 19 – 25 12 – 16 30 – 80 70 – 100 3.0 – 25.0 6.2 – 8.4 0.07 – 0.30 0.21 – 1.00 

Gleic 1.06 – 1.38 48 – 61 18 – 25 11 – 14 21 – 50 88 – 100 3.8 – 14.0 5.0 – 8.4 0.05 – 0.15 0.20 – 0.80 

Negru de fâneaţă - - - - 21 – 50 70 – 91 4.0 – 10.0 5.7 – 6.8 0.10 – 0.15 0.20 – 0.80 

Pseudogleic 1.30 – 1.50 48 25 12 20 – 30 60 - 80 2.0 – 5.0 4.8 – 6.4 0.08 – 0.15 0.11 – 0.90 

x – S-au folosit aceleaşi abrevieri ca la tabelul 4.6 

Tabelul 4.2.2.14 

Principalele însuşiri fizico-chimice ale solurilor halomorfe în orizontul arabil
x 

 (Florea N., Buza M. şi Chiţu C., 1983; SNRSS nr. 9/1970 şi nr. 27/1994; Sandu Gh., 1984; Mihalache Gabriela, 2000) 

Tipul de sol DA 

(g/cm
3
) 

PT 

(%) 

CC 

(%) 

CAU 

(%) 

T 

(me/100g) 

V 

(%) 

H 

(%) 

pH Pt 

(%) 

Nt 

(%) 

Solonceac 1.3 – 1.7 35 – 50 16 – 21 5 – 13 8 – 39 100 1.9 – 4.6 8.3 – 11.0 0.054 – 0.16 0.104 – 0.272 

Soloneţ 1.2 – 1.6 29 – 51 19 – 20 10 – 17 15 – 30 80 – 100 1.2 – 9.3 7.9 – 9.7 0.027 – 0.20 0.063 – 0.450 

x – S-au folosit aceleaşi abrevieri ca la tabelul 4.6 
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Tabelul 4.2.2.16 

Principalele însuşiri fizico-chimice ale vertisolurilor în orizontul arabil
x 

 (Florea N., Buza M. şi Chiţu C., 1983) 

Tipul de sol DA 

(g/cm
3
) 

PT 

(%) 

CC 

(%) 

CAU 

(%) 

T 

(me/100g) 

V 

(%) 

H 

(%) 

pH Pt 

(%) 

Nt 

(%) 

Vertisol 1.3 – 1.7 ~50 33 – 45 ~10 30 – 70 75 – 95 2.6 – 8.0 6.0 – 7.0 0.07 – 0.18 0.10 – 0.40 

x – S-au folosit aceleaşi abrevieri ca la tabelul 4.6 

 

Tabelul 4.2.2.18 

Principalele însuşiri fizico-chimice ale solurilor neevoluate, trunchiate sau desfundate în orizontul arabil
x 

 (Florea N., Buza M. şi Chiţu C., 1983; SNRSS nr. 15/1976, nr. 20/1982 şi nr. 29/1997) 

Tipul de sol DA 

(g/cm
3
) 

PT 

(%) 

CC 

(%) 

CAU 

(%) 

T 

(me/100g) 

V 

(%) 

H 

(%) 

pH Pt 

(%) 

Nt 

(%) 

Litosol - - - - - 70 – 100 4.0 – 5.0 6.0 – 8.3 ~ 0.12 ~ 0.25 

Regosol 1.40 – 1.43 48 24 11.8 16 – 23 85 – 100 1.0 – 8.0 6.0 – 8.2 - 0.06 – 0.25 

Psamosol 1.37 – 1.83 38 – 50 8.8 – 18.1 6.4 – 14.1 2.4 – 5.1 70 – 100 0.2 – 1.1 6.0 – 8.3 0.01 – 0.08 0.01 – 0.09 

Protosol aluvial - - - - - - 0.8 – 2.0 - - 0.07 – 0.12 

Aluvial 1.48 – 1.69 36 – 45 18 – 20 10 - 15 15 – 35 80 – 100 0.8 – 7.0 5.8 – 8.9 0.03 – 0.04 0.06 – 0.33 

Erodisol 1.30 – 1.52 43 – 52 6 – 10 3.5 – 6.0 10 – 15 90 – 100 0.03 – 0.9 6.4 – 8.4 - 0.02 – 0.04 

x – S-au folosit aceleaşi abrevieri ca la tabelul 4.6 
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Secţiunea (unitatea didactică) 4.3: Managementul resurselor de climă, sol, floră şi faună. 

 4.3.1.  Prevederea vremii  

 Emisiunile radio şi televizate de previziune meteorologică acoperă o suprafaţă prea mare pentru a 

fi cu adevărat folositoare agricultorilor. Instrumente mai folositoare pentru agricultori în prevederea 

vremii sunt însă internetul, deoarece se bazează pe date recente, furnizate de sateliţi şi  rapoarte primite 

din toată lumea, precum şi prognoza staţiilor meteorologice automate proprii sau din teritoriu. 

 Aşadar, cu aceste informaţii şi „uitându-se mereu la cer‖, agricultorii pot să facă previziuni utile. 

Ei pot prevedea schimbările climatice de la faţa locului cu multă exactitate. 

 

Va ploua? 

Se ştie că aerul cald reţine o cantitate mai mare de vapori de apă decât cel rece. Dacă, dintr-un 

motiv sau altul, temperatura aerului scade atunci, mai devreme sau mai târziu, vaporii de apă se 

vor condensa şi va ploua, va ninge, va fi rouă sau ceaţă. 

Există trei posibilităţi de răcire a aerului atmosferic: 

- ridicarea în straturile superioare ale atmosferei; Cele mai frecvente căderi de ploi au loc 

atunci când aerul cald este forţat să se ridice deasupra aerului rece. Astfel, aerul se răceşte şi 

vaporii se condensează; 

- pătrunderea unui curent de aer rece; 

- deplasarea aerului cald pe o suprafaţă rece de uscat sau de apă. 

Aceste fenomene sunt ilustrate în diagrama 4.3.1.1: 

Fig. 4.3.1.1. Mişcarea fronturilor de aer (Richard Hutson/Rob Dalton, 1992) 

Observatorul din poziţia A din diagramă se află într-o zonă depresionară în care adie un vânt 

răcoros. În timp ce frontul cald se apropie, încep să se formeze nori la înălţime mare. Aceştia sunt 
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norii cirrus (subţiri şi de culoare albă strălucitoare – foto 4.3.1.2), formaţi la aproximativ 

10.000m altitudine, din vapori de apă condensaţi în cristale mici de gheaţă. Pe măsură ce frontul 

continuă să avanseze, norii se măresc şi coboară la o înălţime medie (6 000 m). Aceştia sunt norii 

altostratus, care se prezintă sub forma unui strat dens şi uniform de culoare cenuşie sau 

albăstruie, cu aspect fibros sau uşor striat şi altocumulus, care au aspect de  pături de culoare albă 

sau cenuşie compuse din mici picături de apă (foto 4.3.1.3). Odată cu avansarea frontului, norii 

continuă să coboare şi vântul se intensifică. În timp ce frontul de aer cald trece, presiunea 

atmosferică scade, iar temperatura aerului creşte. Ploaia, probabil, o să înceapă cât de curând.  

Observatorul din poziţia B se află în sectorul cu aer cald. Norii sunt la mică altitudine şi se 

mişcă repede datorită vântului. Cerul este acoperit cu nori grei nimbostratus (se formează la 800 

m altitudine, sunt de culoare cenuşie-închisă, se prezintă ca o pânză întinsă şi dau precipitaţii de 

lungă durată), iar temperatura aerului este relativ ridicată. De asemenea, umiditatea aerului este 

ridicată şi ploaia poate începe în orice clipă. 

   

           

În zona frontului rece totul se schimbă. Aerul rece din spatele depresiunii străpunge aerul mai 

cald şi îl forţează să se ridice. Aceasta determină ploi puternice de-a lungul frontului, care însă 

trec destul de repede şi în poziţia C cerul se luminează. În această zonă aerul este rece şi 

presiunea atmosferică ridicată. Norii grei sunt înlocuiţi de nori cumulus (se formează la 

înălţimea de aproximativ 1000 m,  sunt groşi şi de culoare albă şi au forma de grămezi izolate 

care se modifică neîncetat – foto 4.3.1.4) şi soarele străluceşte din nou. 

 

Deoarece frontul rece se mişcă mai rapid decât cel cald şi, eventual, îl  străpunge, pe pământ se  

înregistrează o întreagă perturbaţie. În acest stadiu de dezvoltare a depresiunii este mai dificil de făcut o 

previziune. Cu toate acestea, succesiunea tipurilor de nori şi cerul plumburiu sunt, întotdeauna, un ghid 

pentru prognoza vremii.  

Foto 4.3.1.3. Nori altocumulus 
 
Foto 4.3.1.2 Nori cirrus (Richard Hutson, 
1992) 
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Foto 4.3.1.4. Nori cumulus 

 
 

 Va bate vântul? 

Turbulenţele de la suprafaţa pământului sunt adesea influenţate de mişcarea rapidă a aerului din 

straturile superioare ale atmosferei. Aceşti curenţi de aer pot fi recunoscuţi prin deplasarea 

norilor cirrus de la vest la est. Furtuna este iminentă şi dacă la asfinţitul soarelui cerul la orizont 

este roşu şi acoperit cu nori cumulus (foto 4.3.1.5.) sau dacă aceşti nori apar şi se acumulează 

dimineaţa. 

 

 

Foto 4.3.1.5.  Asfinţit de soare cu turbulenţe de aer (Richard Hutson, 1992) 

 Va fi brumă ? 

Când temperatura aerului este deasupra punctului de îngheţ şi temperatura solului, datorită 

radiaţiei căldurii din timpul nopţii ajunge la 0 
o
C, la contactul cu solul, aerul se răceşte şi se 

formează cristale mici de gheaţă care se depun pe sol şi vegetaţie în formă de solzi, ace, pene 

sau evantai. Acest fenomen se petrece în perioada rece a anului, când temperatura medie a 

aerului este uşor pozitivă (2 - 3 
0
C) sau, mai ales, uşor negativă (- 2, - 3 

0
C), în nopţile senine, cu 
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vânt slab (sub 2 m/s) şi cu umezeală relativă a aerului mai mare de 80 % (Ileana Fulvia Săndoiu, 

2000).  

 

 Va îngheţa? 

Când temperatura aerului din straturile mai joase scade sub cea de îngheţ (t<0
0
C), se produce 

îngheţarea apei în sol. Îngheţul va afecta numai plantele de la nivelul solului, nu şi pomii 

fructiferi.  

 

 Va fi rouă?  

Când dimineaţa devreme observăm pajiştea sclipind asemenea pietrelor preţioase şi pânzele 

păianjenilor strălucind, înseamnă că noaptea a căzut rouă.  

Cu toate că n-a prea fost studiată din punct de vedere agronomic, roua este un fenomen natural 

favorabil pentru creşterea şi dezvoltarea plantelor cultivate,  în special în perioadele de secetă. 

În aceeaşi măsură influenţează, însă, şi activitatea buruienilor şi a microorganismelor 

dăunătoare, iar uneori întârzie coacerea şi, desigur, recoltarea plantelor. Se spune că roua vine 

de sus în jos când aerul cald şi umed condensează pe un sol rece şi de jos în sus când căldura 

umezită care radiază din pământ este răcită de aerul rece de deasupra solului. 

Roua se formează, de cele mai multe ori, în nopţile de vară calme şi cu cer senin. În astfel de 

nopţi, căldura acumulată peste zi în sol radiază repede înapoi în atmosferă. Dimineaţa solul este 

rece, iar vaporii de apă din aer se condensează. 

Roua de jos în sus se produce când vaporii de apă din sol condensează la contactul cu vegetaţia 

mai rece. Acest fenomen apare în zilele de vară, în special după apusul soarelui sau când se 

înnorează din senin.  

În funcţie de gradul de saturaţie al aerului cu vapori de apă şi de evoluţia vremii după ce cade 

roua,în practică se întâlnesc 3 situaţii diferite: 

- zile cu multă rouă, când aerul este saturat cu vapori de apă (ceaţă slabă) şi soarele este 

acoperit de nori; 

- zile cu rouă, când aerul conţine vaporii de apă eliminaţi din sol în timpul serii şi soarele 

străluceşte dis-de-dimineaţă; 

- zile fără rouă, când aerul şi, desigur, solul este uscat şi soarele străluceşte dimineaţa 

devreme. Nu orice picături de apă pe care le vedem vara pe plante constituie însă rouă. 

Poate fi şi apa eliminată din plante prin frunze în cursul nopţii, fenomen cunoscut sub 

numele de gutaţie. În Geografia României (1983) se menţionează că în România cele mai 

multe zile cu rouă se înregistrează în regiunile joase, unde diferenţa de temperatură dintre zi 

şi noapte este mare (10 - 20 
0
C), ziua se caracterizează prin procese intense de evaporaţie, 

iar noaptea, prin răcire radiantă şi inversiuni de temperatură, care provoacă condensarea 

vaporilor de apă din atmosferă. Asemenea condiţii se întrunesc în depresiunile 
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intracarpatice şi intradeluroase, în culoarele văilor Someş, Mureş, Olt, Prahova etc. şi în 

lunca, bălţile şi Delta Dunării, unde numărul mediu anual de zile cu rouă variază de la 100 

la 150. În regiunile de câmpie acest indicator variază între 60 şi 130 zile anual, în sud-estul 

ţării şi în Câmpia Banatului între 50 şi 90 de zile, iar în regiunile cu foehn şi pe litoral, între 

25 – 60 zile.Cele mai puţine zile cu rouă (1 – 40) se înregistrează în regiunile muntoase cu 

altitudini mai mari de 1500 m.   

  

Alte mijloace de prevedere a vremii 

În aprecierea evoluţiei vremii se folosesc şi o serie de observaţii în legătură cu evoluţia 

vegetaţiei şi comportamentul animalelor. 

Astfel, parcurgerea în ritm alert a fazelor de vegetaţie, graba plantelor pentru formarea 

organelor de înmulţire este un semn clar de secetă.  Ciripitul coral al păsărelelor (în special al 

piţigoilor) şi scăldatul vrăbiilor prevestesc schimbarea vremii, migrarea ciorilor în timpul iernii 

de la nord către sud anunţă răcirea vremii, ca şi atunci când porcii umblă cu paie în gură. 

4.3.2  Îmbunătăţirea şi menţinerea  resurselor de sol. 

Îmbunătăţirea şi/sau menţinerea fertilităţii solurilor este tratată amănunţit în capitolul tehnologii 

ecologice de cultivare a terenurilor agricole, în special în subcapitolele lucrările solului, 

fertilizare şi irigare  

4.3.3. Biodiversitatea – definiţii, importanţă, potenţial, valorificare şi cadrul legislativ şi 

instituţional. 

Diversitatea biologică este un atu universal, de o valoare inestimabilă pentru generaţiile prezente 

şi viitoare deoarece resursele bilogice ale pământului sunt primordiale pentru dezvolarea 

economică şi socială a umanităţii. În acelaşi timp, astăzi, presiunile care apasă asupra speciilor şi 

a ecosistemelor nu au fost niciodată aşa grave. Ca efect, dispariţia speciilor vegetale şi animale 

din cauza activităţilor omului se desfăşoară într-un ritm alarmant. 

Definiţii 

Termenul de biodiversitate a fost folosit prima dată la Forumul Naţional de BioDiversitate care a 

avut loc la Washington în anul 1986. 

Biodiversitatea este forma scurtă a expresiei diversitate biologică şi este definită ca variabilitate 

a diferitelor forme de viaţă - plante, animale, microorganisme, gene etc. şi interacţiunile dintre 

aceste forme de viaţă şi mediul lor înconjurător (Emilia Cristea, 2005). 

Importanţă  

Importanţa biodiversităţii este dată de faptul că omenirea depinde de sistemele biologice. Aşadar, 

cunoaşterea biodiversităţi este necesară pentru: 

- înţelegerea lumii vii şi a schimbărilor prin care aceasta trece; 
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- dezvoltarea durabilă a agro-ecosistemelor; 

- creşterea stabilităţii structurale şi funcţionale, precum şi a productivităţii agro-

ecosistemelor; 

- creşterea eficienţei economice a agro-ecosistemelor; 

- diversificarea bunurilor şi serviciilor agro-ecologice. 

 

 

Cadrul legislativ 

În ultimii 25 de ani s-a înregistrat o mişcare gradată îndreptată spre crearea de politici şi 

mecanisme care ţintesc exploatarea şi conservarea biodiversităţii, atât la nivel guvernamental cât 

şi nonguvernamental. Mare parte din dinamismul acestor iniţiative provine de la Convenţia 

asupra Biodiversităţii din 1992. 

Negocierile pentru stabilirea unei convenţii privind biodiversitatea au început în noiembrie 1988, 

când prin Programul Naţiunilor pentru Mediu a fost convocat un grup special de experţi privind 

diversitatea biologică, având ca scop elaborarea unei convenţii internaţionale privind 

biodiversitatea. În mai 1989, prin Programul Naţiunilor pentru Mediu s-a instituit Grupul de lucru 

al experţilor juridici şi tehnici, care urma să pregătească un instrument internaţional legal în 

scopul conservării durabile a biodiversităţii biologice, având în vedere nevoia de a împărţi 

costurile şi beneficiile între ţările dezvoltate şi cele în curs de dezvoltare. În februarie 1991, 

Grupul de lucru s-a transformat în Comitetul interguvernamental de negociere, urmat de mai 

multe sesiuni de lucru, la final fiind propus textul convenţiei adoptat la Conferinţa de la Nairobi. 

Convenţia privind diversitatea biologică a fost semnată la Rio de Janeiro în 1992 de 150 

conducători de state sau guverne, intrând în vigoare în 1993. În prezent convenţia a fost semnată 

şi ratificată de 188 ţări. Această convenţie scoate în evidenţă nu numai ‖importanţa conservării 

speciilor de plante şi animale şi a ecosistemelor‖ din care acestea fac parte ci şi necesitatea de a 

asigura hrana omenirii, de a menţine curate aerul şi apa, de a produce medicamente, într-un 

cuvânt de a asigura sănătatea mediului în care trăim. 

În Europa, Planul de Acţiune pentru Biodiversitate în Agricultură, ca parte a activităţilor 

Comunităţii Europene de conformare cu Convenţia pentru Biodiversitate publicat în primăvara 

lui 2001, menţionează clar că agricultura biologică este un mijloc de promovare a practicilor 

agricole care măresc biodiversitatea şi sugerează o mărire a gradului de informatizare şi 

comunicare a fermierilor care practică acest tip de agricultură. 

Implementarea în cadrul U.E. a măsurilor agricole şi de mediu propuse, reprezintă miezul 

strategiei de mediu a Comunităţii. Până azi, măsurile agricole şi de mediu sunt aplicate pe 

aproximativ 20% din terenurile agricole ale U.E. Programele agricole şi de mediu permit 

utilizarea terenurilor agricole în moduri compatibile cu protecţia şi îmbunătăţirea calităţii 

mediului. Planul oferă sume de bani fermierilor care, în mod voluntar sau pe bază contractuală, 
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întreprind un serviciu în favoarea mediului pe o perioadă de 5 ani. Pînă acum, agricultura 

ecologică a jucat un rol important în politica naţională agricolă şi de mediu a multor ţări 

(IFOAM, 2002). 

 Constituţia Romaniei include un număr de prevederi importante din punct de vedere al 

conservării biodiversităţii sau legate direct de protecţia mediului. În anul 1994 a fost elaborată Legea nr. 

58/1994 pentru ratificarea Convenţiei privind diversitatea biologică adoptată la Rio de 

Janeiro.(M.O.Nr.199/02.08.1999). 

 Legea 137/30.12.1995 privind protecţia mediului a venit să întărească aceste prevederi. Această 

lege a reprezentat prima revizuire majoră a reglementilor de bază din domeniul mediului din 1973. 
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Chestionar 

 

 1. Cum definiţi agro-ecosistemul? 

 a. Sistem agricol integrat; 

b. Unitate agricolă care are ca obiect de activitate cultivarea terenurilor, creşterea animalelor şi 

/sau prelucrarea produselor agricole şi alimentare conform următoarelor principii: armonie, 

comunitate, interacţiune, evoluţie şi coevoluţie, reciclare nutrienţi, circuit hidrologic etc.;     

 c. Ecosistem agricol. 

 2. Care sunt însuşirile agro-ecosistemului; 

 a. Integralitatea, Funcţionalitatea şi Sustenabilitatea; 

 b. Integralitatea, Echilibru dinamic şi Autoreglarea; 

 c. Productivitatea, Eficienţa şi Vulnerabilitatea. 

 3. Care este abrevierea expresiei „ Indice Termo-Hidro-Radiant”? 

 

 a. IRTH; 

 b. IHTR; 

 c. ITHR. 

 4. Ce inseamnă STOP? 

 

 a. Forma în limba română a expresiei englezeşti SWOT; 

 b. Forma în limba română a expresiei englezeşti STRONG; 

 c. Forma în limba română a expresiei englezeşti SWEET. 

 5. Ce este studiul de fezabilitate? 

 a. Analiza agro-ecosistemelor în vederea proiectării; 

 b. Analiza agro-ecosistemelor vegetale; 

 c. Analiza STOP (SWOT). 

 6. Care sunt principalele etape ale proiectării agro-ecosistemelor? 

 a. Elaborarea subproiectelor de mediu, economic şi social; 

 b. Starea iniţială (nedorită), tranziţia şi starea finală (dorită); 

 c. Etapa pregatitoare, proiectarea propriu-zisă şi reproiectarea. 

 7. Care sunt principalele fenomene climatice? 

 a. Latitudinea, longitudinea, altitudinea şi peisajul; 

 b. Fenomenele din zonele climatice I, II, III şi IV; 

 c. Lumina, căldura, precipitaţiile şi aerul. 
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 8. Care sunt cele mai bune soluri din România? 

 a. Molisolurile; 

 b. Cambisolurile; 

 c. Argiluvisoluril 

 

 9. Cum se (poate) prevede vremea? 

 a. Observând creşterea plantelor şi comportamentul animalelor; 

 b. Pe baza prognozelor difuzate la radio şi la televizor; 

c. Corelând  observaţiile din teren cu informaţiile de pe internet şi, dacă există, cu prognozele 

staţiilor meteorologice automate.  

 10. Ce este biodiversitatea? 

 a. Variabilitatea diferitelor forme de viaţă în interacţiune cu mediul lor de viaţă; 

 b. Totalitatea componenteler unui agro-ecosistem; 

 c. Asociaţiile vegetale dintr-un ecosistem.   
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Capitolul 5: Tehnologii de cultivare a terenurilor în sistem ecologic; 

 

 Cultivarea terenurilor continuă să-i intereseze pe toţi cei legaţi material şi spiritual de agricultură. 

Sunt interesaţi atât cei care practică, studiază sau/şi promovează metodele şi mijloacele de exploatare a 

terenurilor, a căror atenţie este concentrată, aproape în exclusivitate, asupra reducerii costurilor de 

producţie şi creşterii producţiilor, cât şi gospodarii, fermierii, cercetătorii si experţii/consultanţii 

agroecologişti ale căror eforturi sunt orientate spre soluţionarea de ansamblu a problemelor ecologice, 

economice şi sociale specifice activităţii de cultivare a terenurilor. 

Orice suprafaţă de teren este valorificată cel mai bine prin cultivarea cu una sau mai multe specii de 

plante. Aceasta impune, în afară de cunoaşterea amănunţită a fiecărei plante cultivate şi a însuşirilor 

solului, climei, florei şi faunei din zona în care se află terenul ce urmează a fi cultivat, efectuarea unor 

lucrări care, în orice situaţie, influenţează pozitiv, atât creşterea şi dezvoltarea plantelor cultivate, cât şi 

calitatea mediului înconjurător. 

 În acest capitol se prezintă şi se încearcă a se explica/justifica principiile, recomandările şi  

normele (regulile, măsurile) ce trebuie respectate/îndeplinite de către gospodarii (fermierii) ecologişti în 

perioada de conversie şi de certificare ecologică. 

 

 Unitate didactică 5.1. Principii, recomandări şi norme (standarde) generale: 

1. Agricultura ecologică este un (proto)tip distinct de agricultură menit să soluţioneze, cel 

puţin în parte, marile probleme contemporane: supraproducţia şi efectele secundare ale 

tehnologiilor care o susţin şi producţia de subzistenţă şi urmările sale: foametea şi inechitatea 

socială. 

Recomandare: Structurarea şi desfăşurarea activităţilor din fermele ecologice conform 

particularităţilor ecosistemelor şi cerinţelor consumatorilor. 

Normă: Proiectarea de ferme ecologice multifuncţionale. 

2. Ferma ecologică vegetală este componentă intrinsecă a ecosistemului. 

Recomandare: Componentele fermei ecologice trebuie să interacţioneze pozitiv între ele şi, mai 

ales, cu sistemele naturale. 

Normă: Asigurarea coerenţei ecologice orizontale, verticale şi ciclice între componentele fermei 

şi cele ale ecosistemului în care se află. 

3. Ferma ecologică este un agroecosistem – model distinct de administrare a vieţuitoarelor 

agricole şi neagricole şi a mediului lor de viaţă, în folosul naturii şi al societăţii umane. 

Recomandare: Ferma ecologică va administra atât terenuri cultivate, cât şi necultivate pentru a 

asigura condiţii de creştere si dezvoltare tuturor categoriilor de vieţuitoare agricole – plante 

cultivate şi necultivate şi animale domestice şi salbatice. 
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Normă: 3 – 8% din terenul fermei ecologice este destinat refacerii/conservării florei si faunei. 

4. Ferma ecologică îmbunătăţeşte/menţine structura şi calitatea ecosistemelor. 

Recomandare: Ferma ecologică trebuie să contribuie la îmbunătăţirea şi/sau menţinerea 

biodiversităţii şi a calităţii mediului de viaţă al biocenozelor agricole. 

Norme: Implementarea de sisteme agroecologice prietenoase mediului înconjurător: mixte, de tip 

vegetal-animal sau integrate, de tip vegetal-animal-industrial sau/şi comercial. 

5. Ferma ecologică este de lungă durată. 

Recomandare: Proiectarea şi administrarea fermei ecologice include programe şi strategii care să 

permanetizeze inspecţia si certificarea ecologică. 

Normă:  Pendularea frecventă între managementul ecologic şi  cel convenţional este interzisă. In 

caz de calamităţi naturale: inundaţii, invazie de dăunători, epidemii etc., care nu pot fi stăpânite 

decât prin metode şi mijloace convenţionale, managementul ecologic este permis în continuare 

numai dacă fermierul solicită acest lucru şi ferma sa parcurge din nou etapa de conversie. 

6. Ferma ecologică vegetală foloseşte numai tehnologii ecologice. 

Recomandare: Terenul şi activităţile specifice producţiei agro-ecologice trebuie delimitate clar, 

atât scriptic, cât şi faptic, de celelalte terenuri si activităţi ne-ecologice. 

Normă: Producţia paralelă/simultană ecologică şi convenţională este permisă doar dacă terenurile 

pe care se practică agricultura convenţională, genotipurile cultivate şi echipamentele, materialele, 

spaţiile, activităţile etc. specifice acesteia sunt clar şi permanent separate de cele agro-ecologice. 

De asemenea, în sistemele agroecologice, folosirea organismelor modificate genetic şi a 

produselor acestora este interzisă. 

7. Tehnologiile agroecologice previn degradarea resursele biotice şi abiotice naturale. 

Recomandare: Producătorul agricol ecologist trebuie să contribuie la menţinerea si îmbunătăţirea 

diversităţii biocenozelor naturale.  

Normă: Produsele recoltate de pe terenurile necultivate vor fi certificate ca ecologice numai dacă 

provin din ecosisteme stabile si durabile, speciile de plante şi animale de la care provin nu sunt 

ocrotite sau interzise, cantitatea recoltată nu afectează producţia şi stabilitatea ecosistemului şi 

terenurile respective nu sunt poluate/contaminate. 

 

 Unitate didactică 5.2. Principii, recomandări şi norme (standarde) în perioada de conversie: 

1. Agricultura ecologică are scopul de a realiza agro-ecosisteme sustenabile şi de lungă 

durată. 

Recomandări:  

- Fiecare fermier şi conducător de unitate agricolă elaborează planul conversiei. Acest plan 

acoperă toate aspectele relevante privind normele de agricultură ecologică şi, pentru că  
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procesul de conversie se desfăşoară pas cu pas, planul de conversie trebuie actualizat 

permanent.  

- Pentru optimarea producţiei vegetale, se va stabili structura culturilor şi succesiunea lor 

în timp şi spaţiu astfel încât plantele cultivate şi necultivate să interacţioneze pozitiv. 

- Organismul de inspecţie şi certificare va elabora setul de norme (standarde) astfel încât 

sistemele agricole existente în cadrul unităţii agricole să fie clar separate, atât faptic, cât şi 

scriptic, pentru a se evita amestecarea produselor agricole şi a inputurilor. 

Norme:  

- Conversia începe la data când a fost trimisă cererea către organismul de inspecţie şi 

certificare, sau la data când au fost aplicate, pentru ultima dată, inputuri convenţionale şi 

acest lucru poate fi demonstrat foarte clar.  

- În perioada de conversie inspectorii organismului de certificare fac numeroase inspecţii 

înainte de recoltarea plantelor, la intervale de timp rezonabile. 

2. Sistemele agro-ecologice necesită refacerea/menţinerea ciclurilor naturale de viaţă şi 

acomodarea producătorilor cu noile tehnologii ecologice de cultivare a terenurilor. 

Recomandare: Toate gospodăriile, fermele şi societăţile agricole vegetale parcurg, obligatoriu, o 

perioadă, mai lungă sau mai scurtă, de conversie. 

Norme:   

- Perioada de conversie este de cel puţin 36 de luni de la ultima aplicare a oricăror 

materiale sau practici interzise în agricultura ecologică, iar după încheierea acestei perioade 

şi până la recoltarea primelor produse ecologice trebuie sa treacă, cel putin, 12 luni la 

culturile anuale şi la plantele din flora spontană şi 18 luni la culturile perene.  

- Perioada de conversie poate fi prelungită sau redusă de către organismul de certificare în 

funcţie de modul de cultivare anterioară a terenului, starea factorilor naturali şi de capacitatea 

managerială a fermierilor. 

3: Sănătatea omului este expresia sănătăţii pământului şi a calităţii alimentelor pe care le 

consumă; 

Recomandare: Fermele ecologice vor elimina, de la început, orice sursă de poluare a solului, 

apei şi a aerului cu nutrienţi, metale grele şi deşeuri solide şi de contaminare a alimentelor cu 

substanţe toxice.   

Normă: Controlul calităţii solului înainte de începerea managementului agroecologic şi oricând, 

în caz de suspiciuni, a produselor agroalimentare. 
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Unitatea didactică  5.3. Principii, recomandări şi norme tehnologice: 

 

5.3.1. Alegerea speciilor şi varietăţilor 

1: Speciile şi varietăţile cultivate în fermele ecologice sunt adaptate la condiţiile locale 

de climă şi sol, tolerante la boli si dăunători şi competitive în lupta cu buruienile;    

 

Recomandare: În fermele ecologice se pot cultiva toate speciile si varietăţile de plante 

autohtone ameliorate genetic, ale căror produse sunt solicitate de consumatori, cu excepţia 

celor create sau produse prin inginerie genetică. 

Norme:  

 Ferma ecologică cultivă, aproape în exclusivitate, specii şi varietăţi rezistente la 

factorii abiotici (ger, secetă, arşiţă, exces de apă etc.) şi biotici (boli şi dăunători), au un 

potenţial ridicat de folosire a elementelor nutritive din sol, sunt competitive în lupta cu 

buruienile şi furnizează produse preferate de consumatori, şi nu sunt transgenice.  

 Contaminarea, inclusiv accidentală, a culturilor şi, implicit, a produselor 

ecologice cu OMG-uri conduce la pierderea calităţii de produs ecologic şi, respectiv de 

fermă ecologică. 

 Sunt preferate speciile adaptate la condiţiile de sol şi climă locale.  

 În unităţile agricole vegetale cu producţie paralelă, ecologică şi convenţională, 

sau/şi ecologică şi în conversie, se vor cultiva varietăţi diferite, unele numai pe parcelele 

certificate ecologic, altele pe cele în conversie şi altele pe cele convenţionale.  

 

5.3.2. Asolamente şi rotaţii  

1. În fermele ecologice biodiversitatea este factor de producţie; 

Recomandare: Diversitatea în cultura plantelor se realizează printr-o combinaţie de 

asolamente şi rotaţii diverse şi relativ lungi ce include specii cu sistem radicular superficial şi 

adânc şi de măsuri de menţinere a solului, timp îndelungat, acoperit cu vegetaţie sau/şi cu 

resturi vegetale. 

Normă: Numărul de sole/parcele în fermele ecologice vegetale va asigura practicarea unei 

rotaţii de cel puţin 4 ani, iar tehnologiile agroecologice, menţinerea terenului acoperit cu 

vegetaţie sau/şi resturi vegetale .  

 

5.3.3. Lucrările solului 

1. Solul este izvorul şi susţinătorul vieţii; 

Recomandare: Tehnologiile agroecologice protejează solul şi asigură folosirea acestuia în 

mod eficient şi responsabil. În acest context, fermierii agro-ecologişti trebuie să ia măsuri de 
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reducere la minim a pierderilor de sol si a degradării fizice, chimice şi biologice a 

terenurilor. 

Normă: În fermele ecologice prevenirea şi combaterea eroziunii solului, îmbogăţirea solului 

în nutrienţi şi materie organică şi eliminarea oricărei surse de poluare a solului sunt 

obligatorii.  

2. Solul trebuie lucrat când ne primeşte şi nu trebuie lăsat să aştepte 

Acest principiu aparţine marelui agronom Gheorghe Vineş şi se bazează pe realitatea 

conform căreia cea mai frecventă şi păgubitoare greşeală agrotehnică este efectuarea 

lucrărilor solului ori prea devreme, ori prea târziu, când terenul este moale sau prea tare.  

Recomandare: Solul se lucrează în cele mai bune condiţii când nu se lipeşte de unelte, 

opune cea mai mică rezistenţă şi se desface uşor (se varsă) în agregate naturale. Momentul 

optim de lucrare a solului se poate stabili practic în felul următor: se ia o mână de pământ 

din stratul (orizontul) de sol sau de pe terenul ce urmează a fi lucrat, se frământă uşor în 

pumn şi, apoi forma rezultată (bilă) se dă drumul din mână de la aproximativ 1m înălţime. 

Dacă prin frământare în palmă pământul nu se modelează înseamnă că solul este uscat, iar 

dacă se modelează şi, la atingerea solului, bila de pământ rezultată se turteşte şi nu se 

desface în agregate, înseamnă că solul este prea umed. Momentul optim de executare a 

lucrărilor solului este atunci când, la atingerea pământului, bila de pământ se desface în 

agregate. 

Normă: Perioada optimă de lucrare a terenurilor variază între câteva ore, pe solurile grele de 

tip smolniţă, până la mai multe săptămâni pe nisipuri şi soluri nisipoase. Aceasta înseamnă 

că, pe solurile cu textură argiloasă, gama, numărul şi productivitatea uneltelor şi utilajelor 

agricole este mai mare decât pe solurile cu textură lutoasă şi, mai ales, nisipoasă.  

3. Solul este un organism viu 

Ca orice organism, solul suferă ori de câte ori este agresat. El este un sistem sensibil care 

poate fi deranjat uşor şi pe termen lung prin ignoranţa oricărui amănunt element tehnologic. 

Greşelile făcute în lucrările solului pot avea efecte resimţite ulterior timp de mai mulţi ani. 

Rezultatul a ceea ce se petrece în sol se oglindeşte în creşterea plantelor şi în producţie, în 

sănătatea animalelor şi, în final, în hrana omului (Wistinghausen, 1994). Norme:  
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 Lucrările solului trebuie să fie cât mai superficiale pentru a nu distruge 

capilaritatea naturală şi a diminua activitatea pedofaunei şi să păstreze profilul 

natural al solului nerăsturnând brazdele, pentru a nu dezechilibra raportul dintre 

procesele de humificare şi mineralizare. 

 Frecvenţa lucrărilor solului trebuie restrânsă la minimum, dacă se poate la zero, 

pentru a reduce compactarea produsă de circulaţia repetată şi a asigura solului 

suficient timp pentru a “fabrica” humus şi elemente nutritive şi a-şi reface structura.  

 

5.3.4. Sămânţă şi semănat (plantat) 

1. Sămânţa şi celelate materiale de plantat folosite în fermele ecologice sunt dublu 

certificate, atât ca material înmulţitor, cât şi ca produs ecologic; 

Recomandare: În fermele ecologice se vor cultiva speciile si varietăţile recomandate pentru 

agricultura ecologică.  

Normă: Sămânţa şi materialele de plantat se certifică ca ecologice după o generaţie, în cazul 

culturilor anuale şi după două perioade de creştere sau 12 luni în cazul celor perene. În 

situaţia în care nu sunt disponibile seminţe şi materiale de plantat ecologice, pot fi folosite 

materiale înmulţitoare convenţionale, dar netratate cu pesticide. 

 

5.3.5. Fertilizare 

1. Tehnologiile agroecologice sporesc sau/şi menţin fertilitatea solului. 

Recomandare: Sursele de elemente nutritive, inclusiv cele din sol, vor fi folosite într-o 

manieră responsabilă şi durabilă, care va optimiza efectul lor. De asemenea, va fi redusă 

pierderea nutrienţilor în mediu înconjurător şi se va preveni acumularea în sol de metale 

grele şi alte substanţe poluante. 

Normă: Baza programului de fertilizare o constituie materialele biodegradabile de origine 

microbiană, vegetală sau animală rezultate în urma practicilor agroecologice şi metodele de 

stimulare a activitatii (micro)organismelor din sol. De asemenea, programul de fertilizare 

cuprinde şi îngrăşăminte minerale, cu excepţia îngrăşămintelor sintetice, în special cu azot 

(azotat de amoniu, uree etc.), care sunt interzise. 

 

5.3..6. Irigaţie 

1. Apa este susţinătorul vieţii; 

Recomandare: Tehnologiile agroecologice menţin calitatea apei şi asigură folosirea acesteia 

în mod eficient şi responsabil. În acest context, fermierii agro-ecologişti trebuie să ia măsuri 

de reducere la minim a pierderilor de apă prin evaporare, scurgere la suprafaţă şi levigare.  

Normă: În fermele ecologice valorificarea optimă a resurselor de apă şi eliminarea oricărei 

surse de poluare a apelor de suprafaţă şi de adâncime sunt obligatorii.  
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5.3.7. Protecţia plantelor 

1. Fermele ecologice aplică măsuri complexe pentru prevenirea pierderilor datorate 

buruienilor, bolilor şi dăunătorilor; 

Recomandare: Plantele cultivate, ca şi cele necultivate, dar folositoare, trebuie protejate de 

buruieni, boli şi dăunători prin combinarea măsurilor preventive cu cele curative. 

Normă: În agricultura ecologică sunt admise metodele si mijloacele care nu pun in pericol 

integritatea si funcţionarea ecosistemelor şi calitatea produselor agricole şi alimentare. De 

asemenea, metodele şi produsele de protecţia plantelor trebuie să corespundă  standardelor 

naţionale şi internaţionale de profil. 

  

5.3.8. Recoltare şi depozitare 

1: Agricultura ecologică furnizează produse agricole şi alimentare de calitate foarte 

bună şi în cantităţi suficiente 

Recomandări: 

 Producţia agroecologică se realizează în ferme, gospodării individuale şi în 

societăţi agricole mari sau de tip holding, abilitate oficial (în scris) ca ecologice de 

organisme guvernamentale şi neguvernamentale specializate. 

 Produse ecologice se obţin şi în mediul acvatic, în păduri şi în alte sisteme 

naturale. 

Normă: Produsele agricole şi alimentare ecologice sunt superioare standardelor de siguranţă 

alimentară şi furajeră, fiind corespunzătoare, atât cantitativ, cât şi calitativ exigenţelor 

consumatorilor.  

2. Produsele agricole şi alimentare ecologice sunt testate şi atestate de organisme de 

inspecţie şi certificare. 

Recomandare: Sistemele agroecologice trebuie inspectate ori de câte ori este nevoie şi 

certificată conformitatea acestora cu standardele de agricultură ecologică. 

Normă: Certificarea produselor agricole şi alimentare ecologice este obligatorie, cu excepţia 

celor obţinute în perioada de conversie. 

 

Unitatea didactică 5.4: Tehnologii de cultivare a cerealelor, leguminoaselor pentru boabe 

şi/sau a plantelor tehnice, furajere, aromatice şi medicinale, a legumelor, pomilor şi 

arbuştilor fructiferi şi a viţei de vie în sistem ecologic. 

 5.4.1. În perioada de conversie; 

Regulamentele internaţionale şi naţionale privind agricultura ecologică nu se referă în mod 

explicit la tehnologia de cultivare a terenurilor în perioada de conversie.  
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În acest context, în perioada de conversie se pot folosi tehnologiile recomandare pentru 

producţia ecologică certificată, cu unele mici derogări: 

 cultivarea de varietăţi convenţionale (soiuri şi hibrizi), dar mai puţin intensive; 

 folosirea de seminţe şi alte materiale de semănat (plantat) necertificate ecologic, 

dar certificate ca sămânţă şi material de plantat şi netratate cu produse chimice; 

 practicarea unor rotaţii mai scurte de 4 ani la culturile anuale, cel puţin în primul 

an, până la introducerea în cultură a plantelor leguminoase anuale şi perene; 

 efectuarea de lucrări adânci ale solului, precum şi de lucrări repetate ale solului 

astfel încât terenul să fie permanent curat de buruieni, dăunători şi boli; 

 fertilizarea cu gunoi de grajd produs în fermă sau în alte ferme convenţionale, 

precum şi cu resturi vegetale de la plante convenţionale, în special în primul an de 

conversie; 

 

5.4.2. Tehnologii de cultivare a terenurilor ecologice; 

Acest capitol se referă la ansamblul proceselor, metodelor, procedeelor, operaţiilor folosite, cu 

înţelepciune şi îndemânare, pentru obţinerea de produse agricole şi alimentare ecologice. 

 

5.4.2.1 Alegerea speciilor şi varietăţilor. 

Speciile cultivate în fermele ecologice sunt adaptate la condiţiile locale de climă şi sol, tolerante 

la boli si dăunători şi competitive în lupta cu buruienile. Varietăţile (soiuri, hibrizi, populaţii) 

specifice agriculturii ecologice sunt însă necunoscute pentru mulţi fermieri, deşi pot avea un 

impact economic pozitiv mai mare decât celelalte elemente tehnologice (Claude Aubert, 2006). 

De asemenea, ameliorare plantelor pentru agricultura ecologică este în faza de ―incubaţie‖. În 

acest context, identificarea varietăţilor pentru agricultura ecologică pare a fi, pentru moment, 

singura soluţie practică pentru cultivarea cu succes a plantelor în sistem ecologic (Toncea, 

2011). 

 

5.4.2.2. Asolamente şi rotaţii.   

Dintre componentele sistemelor de cultivare a plantelor, în contextul agriculturii ecologice 

asolamentul şi rotaţia sunt cele mai eficiente deoarece au efecte pozitive multiple şi solicită mai 

mult efort intelectual care, în condiţiile folosirii metodelor şi mijloacelor informatice moderne, 

se reduce foarte mult (Toncea, 2002). 

   Asolament 

Utilitatea practică a asolamentului a fost observată imediat după începuturile agriculturii (Vasiliu 

A., 1959), dar concepţia de asolament s-a format în decursul timpului, concomitent cu evoluţia 

cunoştiinţelor agronomice şi dezvoltarea mijloacelor de producţie agricolă. 
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 Necesitate 

Terenul unităţilor agricole ecologice, indiferent de forma lor de proprietate şi de suprafaţă, este 

sau/şi trebuie împărţit şi cultivat pe mai multe parcele, deoarece: 

- conţine forme variate de microrelief: terase, câmpuri cu pietre sau dune de nisip, creste 

de deal şi de munte etc., respectiv, prăbuşiri şi scufundări de teren, văi ale cursurilor (fluvii, 

râuri, pâraie, canale, şanţuri etc.) şi acumulărilor (lacuri, bălţi etc.) de apă, crovuri, ravene, 

ogaşe, şiroaie etc.; 

 

Dacă ansamblul arhitectonic al reliefului României este unanim apreciat ca armonios şi unitar, 

analiza morfologică a formelor de relief oferă o diversitate cum rar se poate întâlni (Badea L., 

Băcăuanu V. şi Posea Gr.,1983). 

- este fragmentat de şosele, căi ferate, aşezări umane, construcţii industriale şi turistice 

etc.; 

Cu toate că scot din folosinţă o parte din terenul agricol, nevoia de căi moderne (pietruite, 

betonate, asfaltate sau înierbate) de transport comunal şi, mai ales, de drumuri de acces 

permanent în solele cultivate este mare. Căile de comunicaţii şi celelalte construcţii civile şi 

industriale trebuie însă limitate ca extindere şi acceptate numai dacă au legătură cu producţia 

agricolă sau cu dezvoltarea rurală şi nu afectează mediul şi producţia agricolă. Se recomandă, 

în general, ca drumurile să reprezinte 0.5 – 0.8% din suprafaţa unităţii agricole. De asemenea, 

la pante mai mari de 8 - 10%, este obligatorie orientarea drumurilor pe curbele de nivel sau în 

serpentine. De asemenea, clădirile trebuie să ocupe o suprafaţă cât mai mică.   

- este neuniform ca proprietăţi fizice, chimice şi biologice; 

Terenurile agricole din România excelează ca neuniformitate, în unele locuri aproape fiecare 

m
2
 având alte însuşiri. Pentru a spori eficienţa şi precizia activităţilor agricole, este bine ca 

terenurile să fie împărţite în sole şi parcele cât mai omogene din toate punctele de vedere.  

- cuprinde o (mini)rezervaţie naturală şi una sau mai multe parcele cultivate cu plante 

perene ( de obicei furajere) amelioratoare. 

Mai mulţi cercetători (Kabourakis, 1996; Smeding, 1994; Van Bol and Peeters, 1995; 

Vereijken, 1995 citaţi de Van Mansvelt J.D. şi Van der Lubbe M. J., 1999) recomandă ca 3 - 

8% din terenul unităţilor agricole să fie folosit ca minirezervaţie naturală pentru refacerea şi 

conservarea florei şi faunei. Astfel de infrastructuri ecologice sunt necesare în fiecare parcelă 

cultivată, cele mai des folosite fiind benzile înierbate, gardurile vii şi perdelele agroforestiere. 

De asemenea, o parte semnificativă din suprafaţa unităţilor agricole ecologice se cultivă cu 

plante perene amelioratoare, ponderea acestora în suprafaţa unităţii agricole variind între 30 – 

50 % în zona de câmpie şi 50 - 70 % în zonele de deal şi de munte. 

- este nevoie de produse alimentare şi agricole diversificate; 
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Din cele peste 300.000 de specii superioare ce populează suprafaţa terestră, se cultivă 

aproximativ 1.500, ca plante alimentare, furajere, industriale, medicinale, melifere, 

ornamentale etc. (Zamfirescu N., 1977). În agricultura ecologică, diversitatea de plante şi, 

respectiv, de produse vegetale utile este mai mare, pe de o parte pentru a spori resursele 

alimentare, furajere şi industriale, iar pe de altă parte, pentru a produce substanţe ce servesc 

în protecţia plantelor şi a fertilităţii solului. 

- capacitatea de lucru a utilajelor agricole şi a mijloacelor de transport este limitată; 

 

Acest factor tehnologic impune forma şi dimensiunile parcelelor cultivate. Forma optimă a 

parcelelor este cea dreptunghiulară sau de trapez dreptunghic, iar raportul dintre laturile lungi 

şi cele scurte este de 1/2 sau 1/3. De asemenea, pe terenurile cu pante mai mari de 5%, 

parcelele trebuie orientate obligatoriu cu latura lungă pe direcţia curbelor de nivel. 

Aşadar, unităţile agricole, mai ales ecologice, au terenul parcelat sau, altfel spus, organizat în 

asolamente. 

Definiţii 

Cuvântul asolament provine din limba franceză (assolement) şi înseamnă repartizarea culturilor 

pe parcelele sau solele unei unităţi agricole (Laruse, 1985).  

Majoritatea definiţiilor asolamentului, elaborate de specialiştii domeniului, se ―învârt‖ în jurul 

etimologiei acestui cuvânt şi, din păcate, conţin şi semnificaţia noţiunii de rotaţie. Dintre 

acestea, cea mai corectă pare a fi cea propusă de Amilcar Vasiliu (1959) : ―Asolamentul este 

împărţirea terenului în sole şi repartizarea raţională a plantelor pe aceste sole‖ 

Prin asolament se înţelege, aşadar, împărţirea terenurilor cultivate în parcele şi stabilirea 

modului de folosinţă a acestora.  

Practicienii confundă adesea asolamentul cu rotaţia deoarece îl percep ca mod de succesiune în 

spaţiu a culturilor agricole şi a sistemelor lor tehnologice. 

Importanţă 

Asolamentul este o măsură de bază a sistemului de cultură a plantelor , a cărui valoare nu poate 

fi înlocuită prin nici o altă măsură, chiar dacă solul şi ceilalţi factori de vegetaţie sunt optimi 

(Bold I. şi Popescu E.R.,1986). Valoarea deosebită a asolamentului este dată de efectele sale 

asupra calităţii mediului înconjurător, a productivităţii sistemelor agricole şi a bunăstării 

spirituale a agricultorilor. Altfel spus, asolamentul influenţează direct sau indirect, următorii 

parametri: 

 biodiversitatea; 

Asolamentul este premisa creşterii diversităţii plantelor cultivate şi, indirect, a celorlalte 

vieţuitoare însoţitoare. 

- structura şi funcţiile peisajului agricol; 
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Asolamentul schimbă imaginea terenurilor agricole de la o singură formă şi culoare la o 

multitudine armonioasă de astfel de structuri. 

- modul de folosinţă a terenului; 

Asolamentul este principalul (poate singurul) mijloc de folosire superioară şi eficientă a oricărei 

―palme‖ de pământ. 

- eficienţa lucrărilor agricole; 

Asolamentul creează condiţii optime de aplicare diferenţiată, pe fiecare parcelă, a lucrărilor 

agricole, cu repercursiuni favorabile asupra timpului de lucru şi a consumului de materiale şi forţă 

de muncă. 

- diversificarea producţiei; 

Asolamentul contribuie direct la obţinerea de produse agricole şi alimentare diversificate şi, 

implicit, la diversificarea activităţilor economice locale şi zonale. 

- competenţa managerială a gospodarilor, fermierilor şi a specialiştilor agricoli; 

Asolamentul poate fi un criteriu de apreciere a cunoştinţelor şi îndemânării agricultorilor în ceea 

ce priveşte managementul sistemelor agricole. 

Clasificare 

Asolamentele, în general, se clasifică în funcţie de ramura economică din care fac parte plantele 

sau grupele de plante cultivate. De asemenea, numele asolamentului se stabileşte în funcţie de 

numele plantei sau grupei de plante care ocupă suprafaţa cea mai mare. 

 În practică se pot identifica şi folosi 3 tipuri de asolamente: 

- asolamente specializate; 

Acest tip cuprinde asolamente cu plante ce aparţin unei ramuri agricole (asolamente agricole, 

legumicole, pomicole, viticole etc.) sau unei familii sau specii botanice (asolamente cu graminee, 

leguminoase, crucifere, solanacee, umbelifere, rozacee etc.; asolamente cu grâu, porumb, cartof 

etc.) sau au o anumită întrebuinţare economică sau particularitate tehnologică (asolamente cu 

plante tehnice, furajere, medicinale, aromatice; asolamente cu îngrăşăminte verzi; asolamente 

seminciere,  asolamente amelioratoare,  asolamente prăşitoare etc.)  

- asolamente mixte; 

Din această categorie fac parte asolamentele care cuprind plante din două sau mai multe ramuri 

agricole: asolamente cu culturi de câmp şi legume, cu legume şi pomi sau furaje, cu pomi şi vie, 

cu pomi şi păsuni etc. 

- asolamente integrate; 

Spre deosebire de primele tipuri, aceste asolamente conţin atât plantele sau grupele specifice 

zonei, cât şi sistemele vegetale de refacere ecologică a teritoriilor agricole, precum: perdelele 

agroforestiere, minirezervaţiile naturale tip garduri vii, fâşii şi drumuri înierbate, zone cu 

vegetaţie tampon etc. 
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 (Re)proiectare 

Proiectarea asolamentelor ecologice este o lucrare tehnică  care urmăreşte optimizarea modului 

de folosinţă a terenurilor agricole şi se compune din trei operaţii distincte:  

- delimitarea parcelelor cultivate şi a celor cu rol de rezervaţie naturală, precum şi a 

drumurilor principale şi secundare de pe teritoriul unităţii. 

Aceste unităţi teritoriale trebuie să fie relativ omogene din punct de vedere ecologic şi să 

corespundă ca amplasament, dimensiuni şi formă cerinţelor ecologice şi tehnologice. 

- repartizarea teritorială a culturilor agricole; 

Este o operaţie care are în vedere armonizarea cerinţelor fiziologice ale plantelor cultivate cu 

însuşirile parcelelor, respectarea legislaţiei privind producţia agricolă ecologică şi evoluţia 

pieţei produselor ecologice. După cum rezultă din tabelul 5.4.2.2.1, datorită diversităţii 

însuşirilor agro-ecologice ale plantelor cultivate, agricultura are soluţii de valorificare a 

oricărei categorii de teren. De asemenea, structura culturilor agricole are un caracter dinamic, 

adecvat preîntâmpinării sau anihilării eventualelor perturbaţii naturale, politice şi economice. 

- aplicarea (implementarea) asolamentului pe teren; 

Este aproape imposibil ca un proiect de asolament să corespundă perfect cu realitatea din 

teren. De aceea, este necesar ca asolamentul să se aplice efectiv pe teren, iar retuşările 

cuvenite să se facă ―din mers‖. 
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Tabelul 5.4.2.2.1 

Cerinţele principalelor culturi agricole privind reacţia solului  

(Nica, S. şi colab., 1983) 

pH 

(reacţie) 

Culturi de câmp Legume Pomi şi arbuşti 

fructiferi 

< 5.0 

(puternic acidă) 

Secară, ovăz, lupin, 

cartof, sorg 

- Coacăz negru, agriş 

5.01 – 5.80 

(acid) 

Secară, ovăz, lupin, 

cartof, orzoaică de 

primăvară, grâu, porumb, 

in pentru fibre, trifoi, 

timoftică 

Castraveţi, dovlecei, 

păstârnac, tomate  

Coacăz roşu, zmeur, 

alun 

5.81 – 6.80 

(slab acidă) 

Grâu, secară, orz şi 

orzoaică de toamnă, 

orzoaică de primăvară, 

porumb, ovăz, mazăre, 

fasole, soia,  floarea 

soarelui, in pentru ulei şi 

mixt, cartof, sfeclă de 

zahăr, lucernă, trifoi, 

timoftică  

Ardei, bame, castraveţi, 

ceapă, conopidă, 

dovlecei, fasole, gulii, 

gulioare, mazăre, 

morcov, pătrunjel, 

păstârnac, pepeni, 

ridichi, salată, spanac, 

tomate, ţelină, vinete, 

varză  

Măr, păr, gutui, prun, 

piersic, cais, cireş, 

vişin, coacăz roşu, 

zmeur, căpşuni  

6.81 – 7.20 

(neutră) 

Grâu, secară, orz şi 

orzoaică de toamnă, 

orzoaică de primăvară, 

ovăz, orez, porumb, sorg, 

mazăre, fasole, soia, 

floarea soarelui, rapiţă, in 

de ulei, mixt şi de fibre, 

sfeclă de zahăr, cartof, 

lucernă, trifoi, timoftică 

Ardei, bame, castraveţi, 

ceapă, conopidă, 

dovlecei, fasole, gulii, 

gulioare, mazăre, 

morcov, pătrunjel, 

păstârnac, praz, pepeni, 

ridichi, salată, sfeclă 

roşie, spanac, tomate,  

ţelină, vinete, varză 

Măr, păr, prun, 

piersic, cais, cireş, 

vişin, nuc, migdal 

7.21 – 8.40 

(slab alcalină) 

Secară, orz şi orzoaică de 

toamnă, ovăz, porumb, 

sorg, orez, mazăre, fasole, 

soia, bumbac, sfeclă de 

zahăr, lucernă  

Ardei, bame, conopidă, 

fasole, gulii, gulioare, 

mazăre, praz, sfeclă 

roşie, spanac, tomate, 

vinete, varză 

Măr, piersic, cireş, 

vişin, nuc 

> 8.40 

(puternic alcalină) 

Sorg, orez, iarbă de 

Sudan, sparcetă 

 

- 

 

- 

 

Rotaţie  

Efectul asolamentului este deplin numai dacă asigură şi rotaţia culturilor agricole componente. 

Asolamentul şi rotaţia formează un tot unitar deoarece au o componentă comună – planta 

cultivată şi fiecare include una dintre cele două forme fundamentale de existenţă ale materiei: 

asolamentul – spaţiul şi rotaţia – timpul. 

Definiţii 

Aproape în unanimitate, rotaţia este definită ca ―mod de succesiune a plantelor pe aceeaşi 

parcelă, în decursul timpului‖. Rotaţia se referă la timp şi se măsoară (de obicei) în ani, numărul 
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anilor arătând cât timp trebuie să treacă pentru ca pe aceeaşi parcelă să se succeadă toate plantele 

din asolament (Vasiliu, 1959).  

Noţiunea de rotaţie are însă un sens mai larg, fiindcă este însoţită şi de rotaţia lucrărilor solului, 

semănatului, fertilizării, irigării şi măsurilor de protecţie a plantelor etc. 

Astfel gândind, rotaţia poate fi definită ca ―mod de succesiune în decursul timpului şi pe aceeaşi 

parcelă a plantelor cultivate şi a sistemelor tehnologice corespunzătoare‖. 

Importanţă 

Rotaţia este una din cheile succesului agriculturii ecologice, datorită efectelor pozitive complexe 

şi de lungă durată asupra însuşirilor solului şi a productivităţii şi eficienţei sistemului agricol. 

Deşi este elementul tehnologic cel mai ieftin, influenţează aproape toţi parametrii funcţionali ai 

agroecosistemelor: 

- fertilitatea solului; 

Efectele rotaţiei asupra solului se manifestă prin refacerea structurii, diminuarea compactării, 

reducerea pierderilor de sol prin eroziune şi creşterea conţinutului de materie organică şi de azot 

mineral. Astfel de efecte se înregistrează când: 

a) plantele din rotaţie au sistem radicular bogat şi dezvoltat în adâncime, precum 

cerealele de toamnă, ierburile şi lucerna; 

b) acoperă şi protejează solul împotriva eroziunii hidrice şi eoliene, precum 

cerealele de toamnă şi plantele furajere perene; 

c) fixează azotul atmosferic, precum leguminoasele; 

d) sunt folosite ca îngrăşământ verde. 

De asemenea, rotaţia stimulează densitatea şi activitatea organismelor utile din sol, ca urmare a 

surplusului de materie organică şi a îmbunătăţirii însuşirilor fizice ale solului.  

- eficienţa energetică; 

Rotaţia este principalul mijloc de micşorare a consumului de materiale şi de forţă de muncă 

datorită scăderii semnificative a atacului de buruieni, boli, insecte şi alţi dăunători şi a reducerii şi 

eşalonării în timp a lucrărilor agricole. 

- diversitatea, stabilitatea şi calitatea recoltelor; 

Primele rezultate ale rotaţiei sunt diversificarea produselor agricole şi creşterea însemnată a 

producţiei. După primul ciclu rotativ, se ameliorează vizibil şi stabilitatea şi calitatea recoltelor. 

(Re)Proiectare 

La baza (re)proiectării rotaţiilor ecologice stau particularităţile anatomice, fiziologice şi ecologice 

ale plantelor cultivate: 

- particularităţi anatomice; 
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Din punct de vedere anatomic, plantele cultivate alcătuiesc o gamă foarte variată. În cazul 

rotaţiei, interesează sistemul radicular sub aspectul mărimii, adâncimii şi a gradului de ramificare, 

precum şi aparatul foliar, ca suprafaţă şi masă vegetală. 

Ca urmare a corelaţiei strânse dintre masa radiculară şi cea foliară şi a efectelor diferitelor tipuri 

de plante asupra solului, s-a stabilit ca optimă rotaţia plantelor cu sistem radicular puternic şi 

profund cu cele cu sistem radicular superficial. 

- particularităţi fiziologice; 

Plantele cultivate se diferenţiază foarte mult prin lungimea perioadei de vegetaţie, cerinţele faţă 

de apă şi elemente nutritive şi prin capacitatea de a se autosuporta sau de a se asocia. 

Sub aspectul duratei perioadei de vegetaţie plantele din cadrul rotaţei se clasifică în: efemere 

(ocupă terenul timp de aproximativ 8 săptămâni), anuale (ocupă terenul între 2 luni şi 1 an), 

bienale (au nevoie de 2 ani pentru a parcurge toate fazele de vegetaţie) şi perene (ocupă terenul 

mai mult de 2 ani).  

De asemenea, într-o succesiune raţională, plantele mari consumatoare de apă şi/sau substanţe 

nutritive se plasează după cele cu consumuri specifice mai mici.    

Prin cultivarea unei plante mai mulţi ani la rând sau după un timp relativ scurt pe aceeaşi parcelă 

se produce aşa numita ―oboseală a solului‖ ca urmare a consumului unilateral de elemente 

nutritive, a acţiunii toxice sau inhibitoare a substanţelor eliberate de unele plante în sol şi a 

înmulţirii excesive a unor patogeni - bacterii, ciuperci, nematozi, buruieni etc. Din această cauză, 

în agricultura ecologică este exclusă monocultura şi se promovează rotaţiile lungi (4 – 8 ani) şi 

multifuncţionale, cu efecte favorabile atât asupra solului, cât şi asupra productivităţii şi eficienţei 

plantelor de cultură. 

- viaţa comunitară (biocenozică) a plantelor; 

Plantele agricole trăiesc în comunităţi (biocenoze) care conţin pe lângă indivizii speciei cultivate 

şi o serie de alte organisme, mai mult sau mai puţin folositoare. Dintre organismele folositoare 

amintim: bacteriile fixatoare de azot, ce se dezvoltă pe rădăcinile plantelor leguminoase, 

ciupercile micorizice, care trăiesc în asociaţii aproape cu toate plantele de cultură şi buruienile 

cu efect repelent sau cu rol de gazdă pentru prădătorii naturali, iar dintre cele dăunătoare, 

bacteriile şi ciupercile patogene, plantele parazite, buruienile şi ceilalti agenţi patogeni şi 

dăunători. Având în vedere specificitatea biocenozelor agricole, se recomandă rotaţiile dominate 

de biocenoze folositoare şi excluderea plantelor sensibile la boli şi dăunători. Urmând exemplul 

naturii, trebuie extinse, de asemenea, rotaţiile cu culturi intercalate şi asociate permanent sau 

temporar, ţinându-se cont de efectele acestor asocieri (tabelul 5.4.2.2.2). 
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Tabelul 5.4.2.2.2 

Culturi asocitae  

(Davidescu şi Velicica Davidescu, 1994, completat): 

Asocieri favorabile: Asocieri nefavorabile 

Anghinare cu bob; Bostan (dovleac)  cu cartof; 

Arpagic cu morcov; Castravete cu cartof, tomate; 

Bostan (dovleac) cu porumb; Cartof cu dovleac, floarea soarelui, tomate; 

Busuioc cu tomate; Ceapă cu bob, fasole, linte, mazăre; 

Cartof cu fasole, gălbenele, gulie, mazăre, ridichi; Fasole cu ceapă, mărar, tomate, usturoi; 

Ceapă cu morcov, sfeclă, tomate, varză; Gulie cu tomate; 

Castravete cu ceapă, mazăre, porumb, ridiche; Mazăre cu ceapă, usturoi; 

Dovleac cu porumb; Pepene galben cu castraveţi, dovleac; 

Fasole cu porumb, cartof, castravete, conopidă, 

morcov, sfeclă, ţelină; 

Sfeclă cu praz; 

Golomăţ cu lucernă, raigras şi trifoi de Alexandria 

(asociat temporar) 

Tomate cu castravete, fasole, gulie; 

Grâu cu bob, trifoi (asociat temporar); Usturoi cu bob, fasole, linte, mazăre; 

Gulie cu ceapă, fasole, mazăre, porumb, ridichi, 

sfeclă; 

Varză cu căpşun; 

Lucernă cu golomăţ, raigras şi trifoi de Alexandria;  

Morcov cu arpagic, ceapă, salată (lăptucă), mazăre, 

praz, ridichi; 

 

Nap cu mazăre, mentă, plante aromatice;  

Porumb cu dovleac, fasole;  

Praz cu ceapă, morcov, salată, tomate, ţelină;  

Raigras cu golomăţ, lucernă, trifoi,  

Ridiche cu creson, mazăre, morcov, spanac;  

Sfecla cu ceapă, fasole, gulie, lăptucă (salată);  

Spanac cu căpşun, fasole, lăptucă (salată), sfeclă;  

Sparanghel cu fasole, pătrunjel, tomate;  

Tomate cu busuioc, ceapă, fenicul, pătrunjel, varză;  

Trifoi cu golomăţ, raigras, grâu (asociat temporar);  

Ţelină cu conopidă, praz, tomate;  

Usturoi cu cartof, căpşun, lăptucă (salată), morcov, 

sfeclă, tomate; 

 

Varză cu cartof, ceapă, crăiţe, salvie, sfeclă, tomate;  

Vinete cu fasole verde;  

 

 Scheme orientative de asolamente şi rotaţii 

În practică asolamentul şi rotaţia se stabilesc ţinând cont de următoarele principii şi recomandări 

(Van Mansvelt  şi Van der Lubbe, 1999, Vereijken, 1995; Aubert , 1981) : 

 Împărţirea terenului cultivabil în mai multe parcele (minim 3) relativ uniforme ca 

orografie şi însuşiri fizico-chimice, din care să nu lipsească (mini)rezervaţia naturală; 

 Prevenirea cultivării speciilor şi varietăţilor improprii zonei şi solului respectiv, precum 

şi a celor sensibile la infestarea cu buruieni şi agenţi patogeni şi dăunători; 

 Alegerea culturilor ale căror produse sunt solicitate de cumpărători; 

 Stabilirea unui raport echilibrat, ca suprafaţă, între plantele care îmbunătăţesc însuşirile 

solului (leguminoase) şi cele care le înrăutăţesc (cereale şi plante tehnice); 
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 Folosirea drept cap de asolament a păşunilor sau fâneţelor permanente sau temporare; 

 Cultivarea fără rezerve a leguminoaselor anuale sau perene; 

 Alternarea cultivării plantelor cu înrădăcinare adâncă (sfecla de zahăr, furajeră sau roşie, 

floarea soareleui, lucerna etc.) cu cele cu înrădăcinare superficială (cereale, leguminoase 

anuale etc.); 

 Cultivarea sistematică a plantelor acoperitoare (culturi intercalate şi asociate) şi a celor 

folosite ca îngrăşăminte verzi (trifoi, măzăriche, bob, lupin, rapiţă, muştar, facelia, crăiţe etc. 

Aceste reguli sunt respectate şi în cazul următoarelor exemple de asolamente şi rotaţii: 

a) Asolament agricol şi rotaţie de 7 ani, practicat în Franţa (Aubert, 1981): lucernă – lucernă –  

grâu + îngrăşământ verde –  orz – trifoi – grâu + îngrăşământ verde – orz sau ovăz; 

b) Asolament agricol şi rotaţie de 10 ani, practicat în Elveţia (Aubert, 1981): trifoi – trifoi –  

cartofi – grâu + îngrăşământ verde – sfeclă de zahăr – grâu + îngrăşământ verde – porumb + 

îngrăşământ verde – bob mic + îngrăşământ verde – grâu + îngrăşământ verde – orz + trifoi de 

sămânţă; 

c) Asolament agricol şi rotaţie de 8 ani practicat în România la INCDA Fundulea (Toncea, 2001): 

amestec de plante furajere perene – amestec de plante furajere perene – amestec de plante furajere 

perene – amestec de plante furajere perene – grâu + îngrăşământ verde (trifoi de Alexandria) – 

porumb – floarea sorelui – mazăre, soia sau năut; 

Acest asolament are 3 sole:  

c.1. Perdea agroforestieră, ocupă 10% din suprafaţă, se află în partea de Nord-Est a 

agroecosistemului şi este formată din mai multe rânduri de specii silvice aşezate relativ etajat; 

c.2. Sola cu plante furajere perene, ocupă 45 % din suprafaţa agroecosistemului şi este cultivată 

timp de 4 ani cu un amestec de plante furajere perene (lucernă şi golomăt);  

c.3. Sola cu plante anuale, ocupă tot 45 % din sistem şi este cultivată cu grâu (9 – 15%), porumb 

(9 – 15%), mazăre, soia sau năut (11 %) şi floarea sorelui (11 %); 

După 4 ani, amplasarea culturilor se schimbă, sola care a fost cu plante perene se cultivă cu plante 

anuale, iar cea cu plante anuale se cultivă cu plante perene. De asemenea, în fiecare primăvară se 

însămânţează în grâu trifoi anual de Alexandria pentru îngrăşământ verde şi/sau sămânţă.   

d) Asolament legumicol şi rotaţie de 5 ani (Larkcom,.J, 1992 ): Liliaceae (arpagic, ceapă, praz, 

usturoi) – Leguminosae (fasole, mazăre, soia) – Cruciferae (broccoli, conopidă, muştar, ridichi de 

lună, vară şi de toamnă; topinambur, varză de vară şi de toamnă, varză de Bruxel, varză 

chinezească) – Umbeliferae/rădăcinoase (fenicol, mărar, morcov, păstârnac, pătrunjel, sfeclă 

roşie, ţelină) – Solanaceae/malvaceae (ardei, cartofi timpurii şi de toamnă, tomate, vinete, bame). 

După culturile timpurii terenul se cultivă cu plante pentru îngrăşământ verde (trifoi, muştar, 
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măzăriche, secară etc.) şi cu alte legume cu perioadă scurtă de vegetaţie, precum salata şi 

spanacul. 

 

5.4.2.3. Lucrările solului.  

 În această categorie se încadrează toate operaţiile şi procedeele tehnice de tăiere sau/şi 

scormonire, mai mult sau mai puţin profundă, de răsturnare sau afânare şi de mărunţire a stratului 

superficial de sol. Lucrări ale solului sunt şi cele care, separat sau concomitent cu alte operaţii, nivelează 

terenurile cultivate şi aşează solul (Toncea, 2002).  

 

 Importanţă 

Specialiştii, mai în glumă sau mai în serios, spun despre lucrările solului, că sunt "un rău 

necesar". Această caracterizare se bazează pe evaluarea complexă, globală şi de lungă durată a 

efectelor pozitive şi negative ale acestor componente tehnologice asupra mediului înconjurător, 

productivităţii terenurilor cultivate şi calităţii produselor agricole.  

Nevoia de lucrare a solului a fost sesizată de către cultivatori din cele mai vechi timpuri, primele 

unelte agricole construite de om fiind cele de lucrat solul. Această realizare tehnică s-a bazat pe 

simpla observaţie că, din seminţele care se scutură pe teren, răsar şi rodesc numai cele care intră 

în contact intim cu solul, iar stratul de sol, în care plantele îşi dezvoltă rădăcinile şi/sau organele 

subterane, este afânat. 

 Aşadar, lucrările solului au efecte benefice directe asupra: 

- procesului de infiltrare în sol a apei provenită din precipitaţii şi/sau din irigare; 

Pentru ca apa să se infiltreze în sol, trebuie ca suprafaţa solului să fie afânată, să aibă pori mari şi 

capilare largi care permit pătrunderea apei în sol şi, în acelaşi timp împiedică apa din sol să 

ajungă la suprafaţă şi să se piardă în atmosferă sub acţiunea vântului şi căldurii atmosferice. 

Acest strat de sol, filtrant şi izolator hidric, are, deobicei, grosimea de 2 – 5 cm.  

- capacităţii solurilor de înmagazinare şi păstrare a apei;  

Între producţia culturilor de câmp şi rezerva de apă din sol există o strânsă corelaţie pozitivă, în 

majoritatea cazurilor, recoltelor agricole realizându-se pe seama apei acumulate în sol. Pentru a se 

înmagazina o cantitate cât mai mare de apă în sol, trebuie ca solul de sub stratul superficial să fie 

destul de poros pe o adâncime relativ mare, ca să permită pătrunderea apei în adâncime (Săndoiu, 

1973). Totuşi apa nu trebuie să se scurgă prea adânc, unde nu mai este ajunsă de rădăcinile 

plantelor. Având în vedere că majoritatea rădăcinilor se află în straturile de sol de la suprafaţa 

solului şi că volumul sistemului radicular se reduce spre adâncime, este necesar ca şi solul să 

reţină mai multă apă în zona cu cea mai mare densitate de rădăcini (2 – 35 cm). Pentru a reţine 

apa în această zonă, solul trebuie să aibă o porozitate din ce în ce mai mică spre adâncime şi 
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anume din ce în ce mai multe capilare înguste. De aceea, pe solurile cu porozitate bună, nu se 

justifică în niciun fel lucrările adânci deoarece favorizează, atât pierderea apei în adâncime, cât şi 

descompunerea humusului din sol, care nu numai că formează rezerva principală de hrană pentru 

plante, dar măreşte mult capacitaea de reţinere a apei în sol.  

- procesului tehnologic de încorporare în sol a seminţelor, răsadurilor şi materialelor 

săditoare viticole, pomicole şi forestiere; 

Seminţele şi celelalte materiale de înmulţire a plantelor cultivate se seamănă, respectiv se 

plantează pe sau în sol. Aceste lucrări se execută uşor, fluent şi aproximativ la aceeaşi adâncime, 

pe un teren suficient de afânat. 

- răsăririi plantelor şi (re)pornirii în vegetaţie a materialelor săditoare; 

Aceste procese fiziologice se desfăşoară repede şi exploziv dacă stratul de sol pe care se pun 

seminţele, răsadurile, butaşii, puieţii şi celelalte materiale de reproducere a plantelor este suficient 

de tare şi de umed, iar cel de deasupra lui este moale şi călduros. Cu alte cuvinte, mai puţin 

academice, lucrările solului sunt benefice regenerării plantelor cultivate dacă spaţiul germinativ 

îndeplineşte condiţiile de „pat tare şi plapumă moale‟. 

- creşterii şi dezvoltării rădăcinilor şi a altor organe subterane; 

Rădăcinile, tulpinile şi fructele subterane cresc şi se dezvoltă cu uşurinţă în solurile afânate şi cu 

structură stabilă, a căror densitate aparentă este cuprinsă între 1.1 şi 1.4 g/cm
3
, iar porozitatea 

totală între 48 şi 60% din care 30 – 36% porozitate capilară şi 18 – 24% porozitate de aeraţie 

(Popescu, 1993).  

- acumulării materiei organice şi a substanţelor nutritive în sol; 

Cele mai importante surse de materie organică pentru sol sunt îngrăşamintele organice vegetale şi 

zootehnice şi resturile de plante cultivate şi de buruieni. Aceste îngrăşăminte naturale 

influenţează semnificativ conţinutul de humus al solurilor  numai dacă sunt amestecate cu solul, 

şi încorporate superficial, operaţie care se face numai prin lucrările solului. De asemenea, 

lucrările de afânare a solului intensifică activitatea microorganismelor şi procesele biochimice de 

acumulare şi de descompunere a humusului. 

- combaterii buruienilor; 

Alături de rotaţie, lucrările solului sunt un mijloc important de combatere a buruienilor. Prin 

lucrările superficiale ale solului buruienile sunt distruse sau  încorporate în sol, iar prin cele 

adânci sunt scoase la suprafaţă rădăcinile şi rizomii de buruieni, unde se usucă sau degeră şi se 

încorporează în adâncime seminţele scuturate pe sol, unde nu găsesc condiţii de germinare sau 

dacă germinează nu reuşesc să ajungă la suprafaţă. 

- combaterii bolilor şi insectelor dăunătoare; 

Popescu (1993) în lucrarea ―Cum lucrăm pământul‖ susţine că prin lucrările adânci ale solului 

sunt distruse  multe insecte şi agenţi patogeni, pe de o parte prin încorporarea în adâncime a 
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resturilor vegetale infestate cu patogeni şi insecte dăunătoare şi, pe de altă parte prin scoaterea la 

suprafaţă a celor care se găsesc în sol.   

“Faţa” rea a lucrărilor solului este dată de efectul dezastruos, în special al lucrărilor adânci, 

asupra conţinutului solurilor în humus. Literatura de specialitate susţine cu date ştiinţifice că 

materia organică este cel mai labil component structural al solului. După luarea în cultură, în 

primii 20 de ani terenurile agricole pierd, ca urmare a lucrărilor solului, jumătate din rezerva 

iniţială a solului. Raportul dintre procesele de mineralizare şi acumulare a materiei organice se 

stabilizează după aproximativ 40 de ani de cultivare a terenurilor. 

Declinul materiei organice din sol afectează, la rândul lui, structura solului, stabilitatea 

agregatelor de sol, capacitatea de reţinere a apei şi de tamponare a solului şi activitatea biologică. 

Ca urmare a acestor fenomene, solurile au devenit mult mai vulnerabile la eroziune, compactare, 

acidifiere, salinizare, carenţe de elemente nutritive şi la secete.  

Clasificare 

 Lucrările solului pot fi ordonate şi grupate după următoarele criterii: 

a. modul de efectuare a lucrării; 

-  tăierea stratului superficial de sol în fâşii numite brazde, răsturnarea acestora şi 

aşezarea solului; 

Aceste operaţii se fac cu plugul în agregat cu grapa (deobicei) stelată, tractat mecanic. În 

condiţii normale de umiditate şi pe solurile afânate, grapa are rolul şi de a mărunţi şi nivela 

brazdele de sol. Acest tip de arătură trebuie generalizat, indiferent de tipul de sol, planta cultivată 

şi anotimp, datorită efectelor benefice ale nivelării şi aşezării solului cu grapa stelată. 

- tăierea şi răsturanrea brazdelor, scormonirea stratului subarabil şi aşezarea solului; 

În această categorie se încadrează arătura cu plugul cu scormonitori (piese metalice în formă de 

săgeată, care se  amplasează pe suporti metalici verticali, în urma trupiţelor) în agregat cu grapa 

stelată.  

Lucrarea se recomandă pe terenurile cu strat subarabil de sol prin care nu străbate apa şi 

rădăcinile plantelor, care s-a format prin precipitarea hidroxizilor de sol şi a altor coloizi 

(hardpan) sau prin tasare mecanică.  

Plugul cu scormonitori se deosebeşte, deci, de celelalte pluguri prin aceea că adânceşte stratul 

arabil cu 5 – 15 cm, fără să scoată la suprafaţă stratul inferior, mai puţin fertil, impactul asupra 

solului fiind mai mic. 

- tăierea şi răsturnarea brazdelor de sol; 

Din acestă categorie fac parte arătura cu plugul tractat mecanic sau de animale şi săpatul manual 

cu cazmaua (hârleţul). Arătura în ―brazdă crudă‖ trebuie făcută numai în cazuri speciale – 

lucrarea târzie de toamnă şi pe solurile instabile şi grele, cu textură argiloasă. De asemenea, 
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aceste lucrări trebuie însă grăpate sau greblate cât se poate de repede şi cu mult timp înainte de 

semănat. 

Arătura este, în acest moment, cea mai răspândită lucrare a solului datorită efectelor sale 

favorabile asupra însuşirilor fizice (capacitatea de înmagazinare a apei, structura şi stabilitatea 

agregatelor de sol etc.) şi biologice (activitatea vieţuitoarelor din sol) ale solului, cât şi asupra 

producţiei plantelor cultivate. Întorcând solul într-un unghi optim de 135
0
, arătura culcă resturile 

vegetale pe taluzul brazdei, aduce substanţe minerale şi particule de sol bine structurate în zona 

de dezvoltare a rădăcinilor şi îngroapă seminţele de buruieni (Wistinghausen, 1994).  

Arătura are, însă şi unele efecte negative precum compactarea secundară ca urmare a tasării 

stratului sub-arabil de sol cu roţile de ―brazdă‖ ale tractorului şi cu plazul (talpa) plugului şi, în 

special, reducerea drastică a materiei organice din sol ca urmare a stimulării proceselor de 

mineralizare prin care humusul se descompune în apă, bioxid de carbon şi săruri minerale şi a 

celor de eroziune eoliană şi hidrică. De asemenea, această lucrare a solului costă relativ mult ca 

urmare a cheltuielilor mari de fabricaţie şi de exploatare a utilajelor cu forţa de muncă calificată 

şi consumul de energie neregenerabilă.  

 Pentru înlăturarea acestor fenomene negative se recomandă următoarele măsuri: 

- scăderea frecvenţei arăturilor; 

Este o măsură ce se bazează pe realitatea conform căreia unele plante cultivate sunt perene iar 

altele au sistem radicular superficial. În aceste cazuri terenul nu se ară timp de 3 – 5 ani, respectiv 

se lucrează cu alte maşini care nu răstoarnă brazda.  

- reducerea grosimii orizontului de sol arat;  

În conformitate cu obiectivul privind sporirea şi păstrarea rezervei de humus din sol, precum şi cu 

faptul că rădăcinile unor plante şi microfauna din sol fac o treabă mult mai bună decât arătura în 

ceea ce priveşte porozitatea şi stabilitatea structurală a agregatelor de sol din orizonturile adânci, 

orizontul de sol răsturnat trebuie să fie subţiat treptat, până ce ajunge la grosimea corespunzătoare 

lucrărilor superficiale. 

- alternanţa adâncimii arăturii; 

Această măsură este impusă de cerinţele plantei cultivate care, aşa cum s-a stabilit experimental, 

sunt modeste (15 – 20 cm) în cazul cerealelor păioase, leguminoaselor pentru boabe şi a plantelor 

oleaginoase şi mijlocii (20 – 25 cm) în cazul porumbului, sorgului şi al plantelor cu înrădăcinare 

adâncă – floarea soarelui, sfeclă de zahăr, cartofi, cânepă, lucernă etc.  

- reglarea corespunzătoare a agregatelor de arat;  

Pentru a economisi timp şi bani şi pentru a realiza o arătură bună, agregatul de arat trebuie 

verificat şi reglat ori de câte ori se porneşte la arat sau se schimbă ceva în ceea ce priveşte 

agregatul şi starea culturală a terenului. În cazul agregatului obişnuit format din tractor, plug şi 

grapă se verifică atât fiecare maşină componentă, cât şi tot agregatul. 
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La tractor, de obicei, se verifică şi dacă este cazul, se remediază pornirea automată a motorului, 

funcţionarea fluentă şi fără pierderi de ulei a instalaţiei hidraulice şi a ridicătorului hidraulic, 

poziţia de fixare a tiranţilor laterali şi centrali, poziţia de fixare şi rigiditatea ancorelor tiranţilor 

laterali şi ecartamentul roţilor şi presiunea pneurilor. 

La plug se verifică, mai întâi, dacă bârsele sunt perpendiculare pe cadru, vârful brăzdarelor este 

pe aceeaşi linie, iar brăzdarele şi plazurile ating solul pe toată lungimea lor şi apoi se reglează 

lăţimea şi adâncime de lucru, orizontalitatea şi paralelismul plugului cu suprafaţa solului, 

respectiv, direcţia de înaintare şi poziţia călcâiului de la plazul ultimei trupiţe, a cuţitului disc şi a 

grapei.  

O arătură de calitate se face, de asemenea, când între lătimea şi adâncime brazdei este un raport 

de 1.0 – 1,4:1, roata de tracţiune a tractorului nu este nici mai lată şi nici mai îngustă decât brazda 

şi viteza de lucru este în jur de 5.4 km/h. 

- tăierea, răsturnarea şi încorporarea în sol a resturilor vegetale şi a buruienilor;  

Această lucrare se numeşte, de obicei, discuit, după numele maşinii agricole (grapă cu discuri sau 

disc) sau dezmiriştit şi pregătit pat germinativ, în funcţie de starea terenului – teren nelucrat, 

înţelenit sau cu resturi de tulpini rămase în pământ după recoltare, respectiv teren lucrat. Grapa 

cu discuri toacă resturile vegetale de pe teren, taie solul în brazde înguste şi adânci sau 

superficiale, dislocă buruienile şi resturile de rădăcini şi tulpini  şi apoi amestecă solul cu aceste 

materiale vegetale. Prin discuit se mărunţeşte solul pe diferite adâncimi: 6 – 12 cm cu discul uşor 

şi 13 – 17 cm cu discul greu, se distrug buruienile şi agenţii patogeni şi insectele din şi de pe 

resturile vegetale şi se acumulează materie organică în urma procesului de compostare a resturilor 

vegetale încorporate superficial. 

Aşadar, cu toate că există o gamă diversificată de grape cu discuri, în practică se folosesc, de 

regulă, două tipuri – grape cu discuri grele pentru dezmiriştirea terenului vara, toamna şi 

primăvara şi grape cu discuri uşoare pentru afânarea şi pregătirea patului germinativ. 

Lucrarea adâncă a terenurilor se face prin una sau două treceri perpendiculare pe direcţia ultimei 

lucrări asupra solului - semănat, prăşit, grăpat sau discuit, cu discul astfel reglat pentru ca 

organele active să acţioneze energic asupra terenului, buruienilor şi resturilor vegetale. Întrucât 

prin această lucrare solul este vânturat destul de puternic şi în majoritatea zonelor agricole din 

ţara noastră primăverile sunt secetoase şi cu vânturi uscate care favorizează pierderea apei din sol 

prin evaporare, pentru a nu pierde apa din sol se recomandă ca lucrarea de primăvară cu discul 

greu să se facă foarte devreme, imediat ce se poate intra pe teren cu agregatele agricole.  

Lucrarea cu discul uşor se face pe teren lucrat, inclusiv cu grapa cu discuri grele, pentru a-l nivela 

şi a combate buruienile răsărite sau în curs de răsărire, distruge crusta şi pregăti patul germinativ 

pentru seminţele care se însămânţează ceva mai adânc şi în acest caz, grapa cu discuri se 
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recomandă în special vara şi toamna şi numai dacă este nevoie. De asemenea grapele cu discuri 

uşoare trebuie să lucreze numai în agregat cu grape cu colţi ficşi sau reglabili.  

- tăierea şi scormonirea solului 

Prin această lucrare se urmăreşte doar afânarea orizontului arabil de sol, dar nu şi răsturnarea 

brazdei. Lucrarea se execută cu pluguri tip paraplow – plug special, care în locul trupiţelor 

clasice sunt montate alte componente fără cormană, cu cizelul – maşină prevăzută cu organe 

active tip daltă, dispuse la anumite distanţe şi pe mai multe rânduri şi cu maşini de afânare 

adâncă a solului. Solul este afânat prin acţiunea directă a organelor active asupra solului şi prin 

desfacerea agregatelor de sol dintre urmele lăsate de aceste organe. 

Lucrare cu paraplow şi cizelul este recomandată în locul arâturii clasice, în special pe terenurile 

tasate, cu hardpan, cu orizont arabil scurt şi fără buruieni perene, precum şi când se cultivă plante 

care îşi dezvoltă organele recoltabile în sol - rădăcinoase, tuberculifere, bulboase etc. sau cu 

înrădăcinare profundă – porumb, floarea sorelui etc.  

Afânarea adâncă se recomandă pe solurile compactate şi pe terenurile puternic tasate, plane, cu 

roca mamă şi pânza freatică la mare adâncime şi dacă nu există pericolul de alunecare. 

- scormonirea, afânarea şi mărunţirea solului; 

Prin această lucrare, solul de pe adâncimea de lucru se desface pe liniile de minimă rezistenţă şi-

şi măreşte volumul prin acţiunea energică a organelor active tip trupiţe fără cormană, care pătrund 

în sol şi, concomitent, îl taie şi-l rupe în agegate de diferite mărimi. Solul din stratul superficial (4 

– 8 cm) este, apoi marunţit prin acţiunea organelor active tip disc elicoidal amplasate în spatele 

trupiţelor. 

Maşina care face aceste operaţii se numeşte decompactor şi este formată din două tipuri de 

organe active – trupiţe fără cormană şi discuri elicoidale, fiecare tip de organ este aşezat pe câte 

două rânduri intercalate, iar organele de pe un rând sunt aşezate şi, desigur acţionează invers 

decât organele de pe celălalt rând. 

- dislocarea, mărunţirea şi amestecarea stratului germinativ de sol şi a resturilor vegetale; 

Acest sistem de lucrare a solului este mai puţin răspândit, iar gama maşinilor şi uneltelor agricole 

este foarte restrânsă – freză, grapă (furcă) rotativă şi furca manuală de grădină. 

Freza, se foloseşte mai mult în horticultură, pe teren fie nelucrat, fie lucrat anterior, pentru 

mărunţirea, deseori prea fină, a solului pe adâncimea de 6 – 17 cm şi a resturilor vegetale. 

Grapa rotativă, se poate folosi pe teren lucrat pentru pregătirea terenului pentru semănat sau 

pentru mărunţirea şi nivelarea arăturilor bolovănoase. Spre deosebire de freză, organele active ale 

acesteia se rotesc în plan orizontal, iar adâncimea de lucru este de 10 – 15 cm. 

La folosirea acestor maşini trebuie avute în vedere următoarele particularităţi tehnologice: 

consumul mare de energie, pulverizarea solului şi, în cazul frezei, tasarea stratului inferior de sol. 

Furca de grădină, are colţii scurţi (10 – 15 cm) şi aproape drepţi. 
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Indiferent de tipul de unealtă agricolă, cele mai bune operaţii de dislocare, mărunţire şi 

amestecare a stratului germinativ de sol şi a resturilor vegetale se fac pe terenurile curate de 

buruieni şi de resturi vegetale grosiere. 

- dislocarea, mărunţirea, amestecarea şi aşezarea stratului germinativ de sol; 

Această tehnologie face parte din categoria sistemelor de cultură simplificate, întrucât la o singură 

trecere a maşinii se fac toate operaţiile de prelucrare a terenului în vederea semănatului, inclusiv 

însămânţarea. Noutatea acestui sistem de lucrare a solului constă în faptul că se foloseşte pe teren 

nelucrat şi cu (cât mai multe) resturi vegetale şi că mărunţeşte şi amestecă stratul superficial de sol şi 

de resturi vegetale şi apoi aşează acest amestec cu rol de mulci, ca pe o plapumă, deasupra seminţei. 

Când se face această lucrare se cere ca tulpinile şi celelalte resturi de plante să fie tocate, iar solul din 

orizontul lucrat, uscat. 

Din informaţiile de până acum (Soltner, 1998, 2000) reiese că sistemul simplificat de lucrare a solului 

cumulează efectele pozitive ale tuturor celorlalte lucrări ale solului, inclusiv refacerea şi sporirea 

rapidă a rezervei de humus.  

- afânarea stratului germinativ de sol şi tăierea buruienilor 

Maşinile care fac aceste operaţii se numesc cultivatoare, lucrează tractate de animale sau de 

tractor şi se folosesc pe teren nelucrat sau lucrat adânc şi aşezat, pentru pregătirea patului 

germinativ pe întreaga lăţime de lucru (cultivaţie totală) şi pe teren însămânţat în rânduri 

distanţate, pentru lucrarea terenului dintre rândurile de plante (prăşit mecanic sau manual cu sapa) 

în vederea păstrării apei în sol şi combaterii buruienilor, a muşuroitului rândului de plante, 

deschiderii rigolelor pentru irigat sau a fertilizării suplimentare a plantelor. 

Adâncimea de lucru a cultivatorului variază între 4 –17 cm, fiind mai mică (4 – 8 cm) când 

terenul este afânat şi curat de buruieni şi resturi vegetale, sau mai mare (9 – 17 cm) când terenul 

este nelucrat sau trebuie muşuroit şi deschise rigole pentru irigat.    

- afânarea, nivelarea şi aşezarea stratului superficial de sol; 

Aceste operaţii se fac, concomitent, de o maşină agricolă care are 2 sau mai multe tipuri de organe 

active (cuţite de cultivator, grapă cu colţi ficşi, tăvălug elicoidal) numită combinator. Combinatorul 

se foloseşte, mai ales, primăvara pentru pregătirea terenului pentru semănat şi păstrarea apei în sol. În 

acest caz, adâncimea de lucru a combinatorului variază între 3 – 5 cm, în funcţie de adâncimea de 

semănat sau grosimea crustei. Pe terenurile îmburuienate sau/şi denivelate, se lucrează la o adâncime 

ceva mai mare (6 – 12 cm) şi, cel puţin, de două ori. 

- afânarea şi nivelarea stratului superficial de sol; 

Această lucrare se numeşte grăpat, plivit (ţesălat), lucrat cu sapa rotativă sau greblat după numele 

maşinilor şi uneltelor agricole cu care se execută – grapa cu colţi ficşi sau reglabili, ţesala de 

buruieni, grapa de mărăcini, sapa rotativă şi, respectiv grebla de grădină şi se face direct asupra 

terenului arat sau/şi însămânţat pentru a nivela ogoarele, în special de primăvară, a distruge crusta 



 

 199 

solului, care se formează înainte şi după semănat şi pentru a combate buruienile în curs de răsărire şi 

cele abia răsărite. Grapele cu colţi lucrează şi în agregat cu grapele cu discuri. În funcţie de situaţia 

din teren, aceste maşini pot fi reglate pentru a lucra superficial (2 - 3cm) sau energic (4 – 6 cm) 

terenul, prin înclinarea colţilor sau aşezarea discurilor cu ghiarele curbate spre direcţia de înaintare a 

agregatului, respectiv spre înapoi. 

Pe terenurile cu plante răsărite, pentru a obţine rezultatele dorite şi a nu vătăma sau distruge plantele 

cultivate, la folosirea acestor maşini agricole se recomandă respectarea urmărorelor reguli: 

- nu se folosesc pe terenurile cu buruieni perene sau puternic înrădăcinate; 

- se folosesc după înrădăcinarea plantelor cultivate şi până când culturile  ajung la 

15 cm înălţime; 

- nu se lucrează când plantele sunt turgescente; 

- nivelarea terenului 

Studiile şi cercetările de specialitate au demonstrat că terenurile nivelate reţin o cantitate mai mare de 

zăpadă în timpul iernii, se zvântă uniform şi repede şi permit executarea ireproşabilă a tuturor 

celorlalte lucrări ale solului şi de îngrijire a plantelor. 

Lucrarea de nivelare face parte din lucrările agricole speciale şi se recomandă când terenul este 

presărat cu movile şi crovuri mai înalte, respectiv mai adânci de 10 cm. Nivelarea capitală se face cu 

nivelatoare mecanice care, de regulă, lucrează în agregat cu tractorul U – 650M, în perioada 

campaniei de vară – toamnă, pe teren afânat şi la un conţinut mai mic de apă în sol. Pentru a asigura o 

bună nivelare a terenurilor, se trece de 3 – 4 ori cu agregatul pe teren, pe direcţii perpendiculare una 

pe celaltă şi cu viteze mai mici de 6 km/h (Popescu, 1993). De asemenea, ori de câte ori se începe 

lucrarea de nivelat, se verifică şi, dacă este cazul, se reglează  adâncimea de lucru, orizontalitatea 

cadrului, unghiul de atac al lamei şi poziţia barei netezitoare.  

Majoritatea terenurilor arabile sunt denivelate însă, din cauza efectuării defectuoase a lucrărilor 

agricole. Aceste denivelări nu depăşesc 10 cm şi pot fi corectate prin nivelarea de exploatare, lucrare 

care se face cu grapele cu colţi, combinatorul, grapa cu discuri prevăzută cu lamă nivelatoare şi în 

agregat cu grape cu colţi sau numai cu o simplă bară nivelatoare. Condiţiile şi cerinţele tehnice ale 

acestor lucrări sunt: teren lucrat cu denivelări, aşezat şi cu umiditate scăzută, respectiv efectuarea 

lucrării mult înaintea semănatului (plantatului). 

- aşezarea solului 

Aşezarea solului este o acţiune complexă a factorilor naturali şi a unor maşini agricole speciale prin 

care particulele elementare şi agregatele de sol se aranjează şi se leagă între ele, dând o anumită 

consistenţă stratului de sol afânat. Solul aşezat este favorabil acumulării şi menţinerii apei în sol, 

activitătii microorganismelor şi germinării, răsăririi şi creşterii şi dezvoltării plantelor.  
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Această lucrare a solului se face de grapa stelată care lucrează în agregat cu plugul, asigurând atât 

mărunţirea cât şi aşezarea solului răsturnat de trupiţe şi special cu tăvălugul (foto 23) care, 

concomitent, realizează mărunţirea bolovanilor şi a crustei. Tavălugul lucrează în agregat cu tractorul 

U 650 – M şi este compus dintr-unul sau mai mulţi cilindri de lemn sau de fier, cu suprafaţă netedă 

(tăvălug neted) sau neregulată (dinţată, crestată, inelară) care sfarmă bulgării şi netezesc şi tasează 

solul înainte sau după semănat.  

Tăvălugul neted se foloseşte pentru aşezarea solului pe adâncime de 5 – 10 cm şi numai în agregat cu 

grapa cu colţi reglabili, având colţii înclinaţi spre înapoi sau cu o grapă de mărăcini care afânează 

stratul superficial de sol (2 - 3 cm) şi împiedică pierderea apei prin evaporare. 

Tăvălugul inelar şi crestat se foloseşte pentru mărunţirea bulgărilor şi distrugerea crustei înainte şi 

după semănat, precum şi pentru aşezarea solului când terenul este prea afânat sau culturile de cereale 

au ieşit din iarnă ―descălţate‖. 

Tăvălugitul se face când solul este reavăn, la o viteză de deplasare a agregatului de 5 – 7 km/h pe 

terenurile cu bolovani şi de 3 – 4 km/h când se urmăreştere doar aşezarea solului. Pentru o acţiune 

mai energică asupra solului, tăvălugul neted este lestat, introducându-se în cilindri apă sau nisip, iar la 

tăvălugul cu suprafaţă neregulată, punându-se greutăţi suplimentare pe platforma metalică de 

deasupra.  

b. grosimea stratului de sol lucrat: 

- lucrări superficiale; 

Din această categorie fac parte lucrările agricole prin care se afânează şi se nivelează orizontul de la 

suprafaţa solului pe adâncimea de 3 – 12 cm. În practică se întâlnesc două tipuri distincte de lucrări 

superficiale: 

- lucrări extrem de superficiale, prin care se prelucrează primi 3 – 5 cm de sol: grăpatul cu 

grape cu colţi, grapa de mărăcini sau cu ţesala de buruieni; lucrarea cu sapa rotativă; prăşitul cu 

cultivatorul, prăşitoarea sau manual, cu sapa; tăvălugitul etc., şi 

- lucrări propriu-zis superficiale, prin care se prelucrează 6 până la 12 cm de sol: lucrarea 

cu grapa cu discuri, combinatorul, cultivatorul, freza, grapa (furca) rotativă sau, manual cu furca 

de grădină; nivelarea de exploatare; sistemele culturale simplificate etc.  

- lucrări normale 

Aceste lucrări se fac pe adâncimea de 13 – 22 cm, pe care o reclamă majoritatea terenurilor şi plantelor 

cultivate: dezmiriştitul cu discul greu, combinatorul şi cultivatorul; aratul cu plugul în agregat cu grapa 

stelată, nivelarea capitală şi lucrarea manuală cu cazmaua (hârleţul); etc. 

- lucrări adânci 

Lucrările acestea se fac pe adâncimea de 23 – 32 cm, recomandabil cu maşini agricole care nu 

răstoarnă brazda: arătura cu paraplow sau cizelul. 
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- lucrări foarte adânci 

Aici sunt incluse lucrările speciale efectuate la adâncimi mai mari de 35 cm: desfundatul la 36 – 60 

cm şi afânarea adâncă la 50 – 70 cm. 

- lucrări mixte 

În această categorie sunt cuprinse lucrările efectuate de maşini agricole care, concomitent, 

prelucrează solul diferit pe mai multe adâncimi: arătura cu plugul cu scormonitori şi sistemul lucrările 

complexe de afânare superficială şi adâncă. 

 

c. (ano)timpul când se fac lucrările solului:   

- lucrări de iarnă; 

În perioada de iarnă (decembrie – februarie), solul nu se lucrează de obicei, cu excepţia iernilor 

blânde şi secetoase când se pot continua arăturile de toamnă şi lucrările foarte adânci de desfundat şi 

afânat. 

- lucrări de primăvară; 

Primăvara (martie – aprilie) este un sezon destul de aglomerat în ceea ce priveşte lucrările solului: 

dezmiriştitul şi lucrarea complexă de afânare profundă şi superficială pe terenurile nelucrate, 

nivelarea de exploatare a ogoarelor de toamnă/iarnă, pregătirea patului germinativ pentru culturile de 

primăvară (lucrarea cu combinatorul, cultivaţia sau prăşitul total, sistemele simplificate de cultură, 

etc.) şi lucrările de îngrijire (tăvălugit, grăpat, plivit, lucrat cu sapa rotativă, prăşit etc.) a culturilor de 

toamnă şi a celor de primăvară în curs de răsărire sau abia răsărite. 

- lucrări de vară; 

Aceste lucrări se execută în perioada iunie – august, atât pe terenurile cultivate – prăşitul, muşuroitul 

şi deschiderea brazdelor pentru irigat, cât şi pe cele de pe care s-a strâns recolta – dezmiriştitul, 

arătura de vară, lucrările de întreţinere a ogoarelor de vară (grăpat cu grape cu colţi şi cu cea cu 

discuri uşoare, cultivaţia totală sau lucrarea cu combinatorul) şi lucrările speciale – nivelarea capitală, 

desfundarea şi afânarea adâncă. 

- lucrări de toamnă; 

În această categorie sunt cuprinse lucrările care se pot face în perioada septembrie – noiembrie: 

dezmiriştitul, lucrarea complexă de afânare profundă şi superficială, sistemele simplificate de cultură, 

etc. şi lucrările de pregătire a patului germinativ (grăpat, discuit, lucrat cu grapa rotativă, tăvălugit 

etc.), pe terenurile care se însămânţează în această perioadă, precum şi arăturile de toamnă şi lucrările 

speciale – nivelarea capitală, desfundarea, afânarea adâncă şi deschiderea rigolelor pentru eliminarea 

sau colectarea excesului de apă de pe semănături şi ogoare, pe celelalte terenuri arabile.  

 

5.4.2.4 Sămânţă şi semănat (plantat). 

Cu excepţia păşunilor şi fâneţelor naturale şi a unor specii din flora spontană, toate terenurile 

agricole se însămânţează sau se plantează. Din punct de vedere operaţional, semănatul (plantatul) 
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constă în introducerea în sol sau împrăştierea pe suprafaţa solului a materialului de semănat 

(plantat). 

 

Provenienţa seminţei şi a materialului săditor; 

Marea majoritate a plantelor cultivate se înmulţesc prin seminţe, iar restul vegetativ, prin 

tuberculi, bulbi, stoloni, rizomi, drajoni, frunze etc. Răsadul de legume, puieţii de pomi, arbori şi 

arbuşti şi butaşii de viţă de vie înrădăcinaţi sunt, de asemenea, materiale înmulţitoare care se 

obţin tot din seminţe sau organe vegetative înmulţitoare. 

Conform standardelor internaţionale (UE şi IFOAM) şi naţionale, sămânţa şi materialele de 

plantat se produc în gospodării, ferme, asociaţii şi societăţi agricole ecologice. Aceste unităţi 

agricole trebuie să respecte şi să aplice atât legislaţia privind producerea de seminţe şi material 

săditor, cât şi tehnologiile ecologice de cultivare a terenurilor, de recoltare şi depozitare a 

recoltelor şi de pregătire a seminţelor şi a materialelor de plantat pentru semănat (plantat). 

 

Calitatea seminţei şi a materialului săditor; 

Orice material înmulţitor care se comercializează ca sămânţă sau material de plantat trebuie 

însoţit de buletinul de analiză emis de laboratorul pentru controlul seminţelor din zona unde se 

află producătorul, în care se menţionează tipul (soi, hibrid, populaţie etc.), denumirea şi categoria 

biologică (prebază, bază şi sămânţă certificată) a genotipului, numele producătorului 

(furnizorului), anul de producţie, numărul lotului, puritatea genetică şi indicii minimi  de calitate: 

puritate fizică (P), greutate a 1.000 boabe (MMB), respectiv greutatea medie a unui tubercul, bulb 

etc. şi germinaţia sau capacitatea germinativă (G). Indicii de calitate ai materialelor de semănat şi 

plantat se exprimă în procente (%), diferă de la specie la specie şi trebuie înscrise, împreună cu 

celelalte informaţii privind provenienţa, şi pe etichetele ce însoţesc materialul înmulţitor şi în 

registrul gospodăriei sau fermei.  

Întrucât ―ceea ce însămânţăm sau plantăm, deobicei „aia culegem‖, înainte de semănat (plantat), 

sămânţa şi celelalte materiale de semănat (plantat), indiferent de unde provin şi au sau nu buletin 

de analiză, trebuie verificate şi de producătorul agricol dacă aparţin genotipului (soi, hibrid sau 

populaţie) cultivat şi dacă 90 – 100% din masa materialului înmulţitor au aproximativ aceeaşi 

mărime şi formă sau, cum se mai spune, să fie ―bob şi bob‖ . Dacă este cazul, materialele de 

semănat (plantat) trebuie curăţate, prin vânturare, cernere sau/şi alegere manuală la masă, de orice 

corp străin de natură fizică – pământ, praf, resturi metalice sau de sticlă (cioburi), hârtie, 

material plastic, confecţii etc., sau biologică – materiale de semănat sau plantat bolnave sau 

atacate de insecte, seminţe de buruieni şi de alte specii cultivate, resturi de seminţe (spărturi), 

tulpini, frunze, etc. şi de  insecte şi animale mici.  

De asemenea, din ceea ce însămânţăm (plantăm) trebuie să răsară, într-un timp relativ scurt (6 - 

10 zile la majoritatea speciilor cultivate), minimum 70% la culturi de câmp şi plante furajere, 
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50% la legume şi pomi fructiferi şi 40% la plante medicinale, aromatice şi ornamentale (tab. 

4.3.1), iar din ceea ce plantăm trebuie să se prindă peste 90 %. Pentru a şti din timp dacă sămânţa 

şi materialul de plantat au această însuşire, se recomandă a pune la încolţit 150 – 500 bucăţi (150 

– 250 în cazul seminţelor mari şi a materialelor vegetative şi 300 – 500 în cazul celor mici) din 

fiecare lot de sămânţă şi material de plantat. Seminţele se pun la încolţit în 3 – 5 farfurii adânci 

(50 – 100 bucăţi/farfurie) pe hârtie de filtru (sugativă) sau într-un amestec de pământ (75%) şi 

nisip (25%) umezite bine cu apă de băut. Tuberculii, bulbii şi rizomii se pun la încolţit în lădiţe şi 

în spaţii umede. În spaţiu de germinat trebuie să fie, de asemenea, cald (~ 25 C
0
) şi lumină. Puieţii 

de pomi, butaşii de vie, stolonii de căpşuni şi răsadurile de legume se verifică dacă sunt sau nu 

uscaţi prin tăierea unei ramuri sau frunze şi a vârfului a 2 – 3 rădăcini. 

Încolţirea materialelor de semănat şi plantat se determină după 4 şi 10 zile în cazul seminţelor şi a 

tulpinilor subterane şi imediat, în momentul analizei, în cazul materialelor săditoare prin 

numărarea seminţelor şi a celorlalte materiale de plantat care au colţi normali (organele viitoarei 

plante sunt clar diferenţiate şi bine crescute) şi viguroşi, respectiv a puieţilor, butaşilor, stolonilor, 

drajonilor şi răsadurilor care sunt verzi şi au sevă. Rezultatul numărătorii se împarte apoi la 

numărul total de seminţe şi materiale de plantat analizate şi ceea ce rezultă se înmulţeşte cu 100.  

Aceşti indici de calitate ai materialelor de semănat şi plantat sunt cunoscuţi în literatura de 

specialitate sub numele de puritate (P) şi respectiv, germinaţie sau capacitate germinativă (G), se 

exprimă în procente (%), diferă de la specie la specie, se determină obligatoriu înainte de semănat 

de către laboratoarele de control a seminţelor (cel mai bine) sau de fiecare gospodar şi se înscriu 

în buletinele de analiză, pe etichetele ce însoţesc materialul înmulţitor şi în registrul gospodăriei 

sau fermei. Actele ce însoţesc materialele de înmulţire produse de unităţi specializate conţin, de 

asemenea, numele firmei care a produs materialul săditor, anul de producţie, denumirea speciei şi 

a soiului sau hibridului şi categoria biologică în care acestea se încadrează (prebază, bază şi 

sămânţă certificată), precum şi greutatea în grame a 1.000 de seminţe sau a unui tubercul, bulb, 

etc. 

Sămânţa şi materialele de plantat sunt o sursă importantă de infestare a solului cu bacterii şi 

ciuperci dăunătoare. Pentru a curăţa microbii de pe aceste materiale de înmulţire se recomandă 

tratarea lor cu soluţii (1 – 3 ml/kg de seminţe mici, 4 – 6 ml/kg de seminţe şi materiale de plantat 

mijlocii şi 8 – 20 ml/kg de seminţe şi materiale de plantat mari, precum şi pentru fiecare puiet, 

butaş, stolon sau răsad de legume şi flori) obţinute din preparate biologice, lichide sau solide, de 

Pseudomonas fluorescens (TC 10, PS 112, PS 97, PS 41 etc.), Pseudomonas chlororaphis (MA 

342) sau Pseudomonas putida, bacterii care se găsesc frecvent în sol, în zona rădăcinilor.  

Modul de preparare a soluţiei bacteriane:  

- se adaugă apă potabilă de fântână peste mediul de creştere, care poate fi lichid sau solid, până 

la 2/3 din capacitatea vasului în care se află cultura bacteriană (flacon tip Nitragin, balon de sticlă 



 

 204 

etc.) şi apoi se agită vasul respectiv timp de câteva minute, până ce soluţia sau stratul bacterian de 

pe mediul solid se dizolvă. 

Modul de folosire a soluţiei bacteriene:  

- tratamentul cu Pseudomonas se poate face, cu excepţia seminţelor de leguminoase, la toate 

plantele cultivate. După curăţirea de impurităţi fiecare lot de material de semănat (plantat) se 

stropeşte uniform cu soluţie bacteriană până ce materialul respectiv este reavăn la pipăit. În cazul 

materialului săditor se stropesc sau se înmoaie în soluţia bacteriană, numai rădăcinile. De 

asemenea, tratamentul se face la umbră. 

Seminţele de leguminoase (linte, mazăre, fasole, soia, năut, arahide, lucernă, trifoi, etc.) se 

tratează cu preparate specifice tip Nitragin. Acest tratament se deosebeşte de cel cu Pseudomonas 

doar prin aceea că se face în aceeaşi zi cu semănatul. 

Sămânţa şi celelalte materiale de plantat se pot trata şi cu o soluţie de piatră vânătă (CuSO4) în 

concentraţie de 5%.   

 

Mărimea seminţei şi a materialelor de plantat; 

Acest parametru influenţează direct cheltuielile de înfiinţare a culturii şi corelează cu 

uniformitatea răsăririi şi prinderii plantelor.  

Având în vedere că seminţele şi materialele de plantat au mărimi diferite, inclusiv în cadrul 

aceluiaşi soi, hibrid şi populaţie, că pentru a încolţi absorb o cantitate de apă proporţională cu 

mărimea lor (seminţele şi materialele de plantat mari au nevoie de mai multă apă decât cele mici), 

că norma de sămânţă şi materiale de plantat şi, desigur, cheltuielile de cumpărare a acestora sunt 

mai mari când se folosesc materiale de semănat (plantat) mari, este bine să se folosească seminţe 

şi materiale de plantat mici şi mijlocii în zonele agricole secetoase şi mijlocii – mari în zonele 

umede. 

În plantaţiile de pomi, vie şi legume se recomandă  a se folosi butaşi, puieţi şi răsaduri viguroase, 

cu internodii scurte şi groase şi cu sistem radicular puternic şi activ. 

 Norma de sămânţă (NS) se calculează cu următoarea formulă: 

 

 D x MMB x 100 

NS = ----------------------- 

      P x G 

în care: 

 D – densitatea sau numărul de seminţe (boabe) germinabile, la m
2
; 

 MMB – masa (greutatea) a 1000 de seminţe (boabe) exprimată în grame; 

 P – puritatea seminţei (%); 

 G – germinaţia sau capacitatea germinativă a seminţei (%). 

Exemplu: 

Specia: grâu de toamnă; 

Densitate (D): 500 boabe (seminţe) germinabile/m
2
; 
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Masa a 1000 de boabe (seminţe) (MMB): 45 grame; 

Puritate (P): 97 %; Germinaţie (G): 90 %; 

 

   500 x 45 x 100 

NS = ---------------------- = 258 kg/ha 

        97 x 90 

 

În cazul culturilor de câmp care se înmulţesc vegetativ (cartoful, topinamburul, ceapa, usturoiul 

etc.), cantitatea de material de plantat se calculează înmulţind densitatea (D) cu greutatea medie 

(în grame) a unui tubercul sau bulb, iar rezultatul se împarte la 1000. 

Exemplu:  

Specia: cartofi; 

Densitate (D): 50 000 de cuiburi/ ha 

Greutatea medie a unui cartof: 60 grame; 

Cantitatea de material de plantat = (50 000 x 60) : 1000 = 3 000 kg. 

Pentru a fi siguri că recolta va fi bună şi nu va scădea prea mult în caz de vreme nefavorabilă sau 

atac de dăunători se recomandă, de asemenea, a cultiva, în amestec (cel mai bine) sau separat 2 

sau mai multe soiuri, hibrizi sau populaţii cu perioade de vegetaţie asemănătoare. De asemenea, 

în cazul culturilor anuale de toamnă, pentru a compensa pierderile, normale, din perioada de 

iarnă este bine ca norma de sămânţă să fie mai mare cu 3 – 5%.  

 

Densitatea de semănat (plantat) 

Densitatea corelează direct cu productivitatea şi eficienţa oricărei culturi agricole şi se exprimă 

prin numărul de plante pe m
2
, ha sau altă unitate de suprafaţă. Acest element tehnologic se 

reglează în funcţie de varietatea cultivată şi resursele hidrice şi trofice ale solului, prin semănat şi 

lucrări de îngrijire, precum şi prin procesele fiziologice de înfrăţire (la cerealele păioase) sau 

autorărire. 

Indiferent de specia de plante cultivate, densitatea de semănat (plantat) a culturilor ecologice este 

mai mare cu 10 – 30% decât a culturilor convenţionale (tab 5.4.2.3.2). 

 

Epoca de semănat (plantat) 

Culturile agricole se seamănă, de obicei, primăvara (majoritatea) sau toamna. Data semănatului se 

stabileşte, însă în funcţie de temperatura şi umiditatea solului şi de fazele lunii. 

Temperatura de germinare (tabelul 5.4.2.3.3) regrupează plantele cultivate în culturi timpurii, 

care se seamănă la începutul epocii de semănat şi culturi târzii, care se seamănă în ultima parte a 

acestei epoci. Semănatul culturilor de toamnă începe cu plantele cu cerinţe mari faţă de 

temperatură şi se încheie cu cele care germinează la temperaturi mai scăzute, iar la cele de 

primăvară, invers. 
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Umiditatea solului influenţează epoca de semănat atât în ceea ce priveşte accesul agregatelor 

agricole pe teren şi calitatea lucrărilor de pregătire a patului germinativ, cât şi prin îmbibarea cu 

apă a seminţelor şi materialului de plantat în vederea încolţirii şi răsăririi plantelor. În concluzie, 

semănatul culturilor de toamnă începe în a doua jumătate a lunii august cu rapiţa, lucerna (în 

condiţii de irigare) şi spanacul, continuă după 8 septembrie cu secara şi triticale şi se încheie la 20 

octombrie cu orzul şi grâul, iar a celor de primăvară începe după 25 februarie cu inul, cânepa, 

cerealele păioase de primăvară, leguminosele anuale şi perene şi legumele rădăcinoase, continuă 

după 25 martie cu sfecla de zahăr şi furajeră, floarea soarelui, soia, fasolea, porumbul şi 

majoritatea legumelor şi se încheie la începutul lunii mai cu culturile termofile de orez, ricin, 

bumbac, respectiv tomate, ardei, bame, castraveţi, bostănoase etc. 

―Puterea lunii‖ o simt toate vieţuitoare şi, mai ales, plantele datorită conţinutului ridicat de apă 

din celule şi ţesuturi şi a imobilităţii lor. Pentru a avea o răsărire explozivă semănatul şi 

plantatul trebuie efectuate cu două zile înainte de faza de lună plină. Întrucât, din diferite 

motive (sol umed, lipsa utilajelor agricole etc.) nu se poate lucra sau termina lucrarea într-o 

singură zi, practicienii recomandă a semăna (planta) culturile cu o săptămână înainte şi după faza 

de lună plină. 

Eşalonarea semănatului sau plantatului unei culturi pe mai multe epoci, la intervale de 2 – 5 zile 

este o altă măsură gospodărească care va optimiza celelalte lucrări agricole de îngrijire, recoltare 

şi chiar de valorificare. 

Adâncimea de semănat (plantat) 

Pentru a încolţi şi genera o nouă plantă, seminţele şi materialele de plantat trebuie încorporate în 

sol la o adâncime care variază între 0.1 şi 10 cm (tabelul 5.4.2.3.4.4). În practică, seminţele foarte 

mici (muşeţel, tutun, ţelină etc.) se seamănă la suprafaţa solului, iar celelalte din ce în ce mai 

adânc, proporţional cu mărimea şi vigoarea seminţei. La materialele săditoare, adâncimea de 

plantat variază în funcţie de lungimea şi volumul sistemului radicular. 

Metoda de semănat (plantat) 

Productivitatea unei culturi agricole depinde şi de uniformitatea repartizării plantelor pe teren. 

Ideal ar fi ca fiecare plantă din fitosistem să beneficieze în mod egal de lumină, căldură, aer, apă 

şi substanţe nutritive. În practică, sămânţa şi materialele de plantat se aşează în sol sau pe sol în 

rânduri echidistante, în benzi sau se împrăştie uniform pe teren.  

Semănatul în rânduri sau benzi se face cu diferite tipuri de maşini şi echipamente autopropulsate, 

purtate pe tractor sau sunt tractate de animale ori purtate de om. Distanţa dintre rânduri şi benzi 

variază în funcţie de specia cultivată şi tehnologia de semănat. În fermele ecologice se folosesc 

distanţe mai mari între rânduri(de exemplu porumbul şi floarea-sorelui se pot însămânţa la 80 cm 

şi nu la 70 cm cum se obişnuieşte la aceste culturi). 
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În ceea ce priveşte orientarea rândurilor, cea mai avantajoasă este direcţia Nord – Sud, întrucât 

permite o mai bună interceptare a razelor solare (Zamfirescu, 1977), precum şi, dacă se poate, 

dispunerea în rânduri concentrice pentru a se elimina sau reduce efectul umbririi.  

Prin împrăştiere se seamănă, deobicei, seminţele mici, folosindu-se agregate şi echipamnete 

prevăzute cu aparate de distribuţie de tip centrifugal – avionul, maşina de împrăştiat îngrăşăminte, 

cetera de semănat trifoi sau cu mâna. Această operaţie trebuie urmată de încorporarea superficială 

a seminţelor cu o maşină (ex. grapa cu colţi sau de mărăcini, ţesala de buruieni, combinator, disc 

uşor etc.) sau unealtă  (grebla) agricolă. 

Tabelul 5.4.2.3.1 

Indici minimi de calitate a seminţei principalelor culturi agricole 

(Nica, S. şi colab., 1983; Bâlteanu Gh., 1974, 1993; CSA, 1968; MAA, 1998) 

Cultura  Puritatea 

% 

Germinaţia 

% 

Cultura  Puritatea 

% 

Germinaţia 

% 

Grâu  98 85 Gălbenele 70 60 

Secară (triticale) 98 85 Lavandă 85 35 

Orz şi orzoaică 98 85 Mac 90 60 

Ovăz 98 85 Mentă 97 60 

Orez 98 80 Muşeţel 50 45 

Porumb 98 90 Negrilică  85 50 

Sorg 98 80 Pătlagină 85 75 

Mazăre 98 80 Piretru 85 50 

Fasole  98 75 Sunătoare 70 40 

Linte 98 85 Valeriană 80 40 

Soia 98 80 Ardei 97 65 

Năut 98 85 Bame 98 75 

Lupin 98 80 Castraveţi 98 80 

Bob 98 75 Ceapă 97 70 

Arahide 99 70 Cimbru 97 60 

Floarea soarelui 98 85 Conopida 97 75 

In de ulei şi mixt 99 85 Dovlecei 98 75 

Ricin 98 85 Gulii 97 75 

Rapiţă 98 85 Mărar 95 50 

Muştar 98 80 Morcov 95  65 

In de fuior 99  80 Păstârnac 96 65 

Cânepă 98 75 Pătrunjel 97 65 

Bumbac 98 80 Pepeni  98 75 

Sfeclă 97 73 Praz 97 65 

Cicoare 97 70 Ridichi 97 70 

Tutun 96 70 Salată 95 70 

Bostănoase 98 70 Spanac 97 75 

Festuca 95 80 Tomate 97 75 

Ghizdei 95 75 Ţelină 97 70 

Golomăţ 90 80 Varză 97 75 

Iarbă de Sudan 90 70 Vinete 96 65 

Lucernă 97 80 Amaranthus 85 70 

Măzăriche 98 85 Asparagus 95 65 

Mei 95 80 Begonie 70 50 

Obsigă 97 75 Crisanteme 85 60 
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Cultura  Puritatea 

% 

Germinaţia 

% 

Cultura  Puritatea 

% 

Germinaţia 

% 

Raigras 96 75 Garoafe 90 70 

Sparcetă 95 75 Garofiţe 85 65 

Timoftică 96 80 Frezia 90 65 

Trifoi 97 80 Mixandre 85 60 

Anason 90  65 Ochiul boului 85 60 

Anghinare 90 60 Regina nopţii 85 70 

Armurarium 90 75 Zorele 95 50 

Busuioc 80 50 Castan, migdal 99 50 

Chimion 97 70 Cireş 98 80 

Cimbru 70 50 Măr, păr 95 70 

Coada şoricelului 50 50 Nuc 99 70 

Coriandru 94 65 Piersic 98 60 

Crăiţe 60 50 Prun, zarzăr 99  70 

Fenicul 95 60 Vişin, mahaleb 98 60 

 

Tabelul 5.4.2.3.2 

Densităţi convenţionale de semănat şi plantat la principalele culturi de câmp şi legume 

(CSA, 1968; Bâlteanu Gh. şi colab., 1974) 

Culturi de câmp Legume 

Specia Boabe germinabile/m
2 

Specia Nr. de plante sau 

cuiburi/ha 

Grâu de toamnă 500 - 600 Ardei 83 400 – 111 000 

Secară 400 – 500 Anghinare 16 700 – 20 000 

Orz şi orzoaică 400 – 500 Bame 60 000 – 80 000 

Ovăz  400 – 500 Castraveţi 20 000 – 26 000 

Orez  600 – 800 Ceapă de stufat 800 000 – 900 000 

Porumb boabe 4 – 6 Ceapă din arpagic 400 000 – 500 000 

Sorg boabe 15 – 20 Ceapă răsad 250 000 – 300 000 

Hrişcă  400 – 450  Conopidă 35 000 – 55 000 

Mazăre  100 – 130 Dovleac 1 700 – 3 500  

Fasole  40 – 60 Dovlecei 10 000 – 16  500     

Soia 40 – 60 Fasole  50 000 – 70 000 

Năut 40 – 50 Gulii  60 000 – 100 000 

Bob 25 – 40 Mazăre 50 000 – 65 000 

Arahide 8 – 10 Mărar 110 000 – 250 000 

Linte 200 – 300 Morcov 60 000 – 110 000 

Floarea soarelui 3 – 5 Păstârnac 60 000 – 110 000 

In pentru ulei 600 – 1000  Pătrunjel de rădăcină 60 000 – 110 000 

Ricin 5 – 6 Praz 130 000 – 200 000 

Rapiţă 60 – 70 Pepeni galbeni 6 000 – 8 000 

Mac 600 – 800 Pepeni verzi 5 000 – 6 000 

Muştar 50 – 60 Ridichi de lună 250 000 – 440 000  

In pentru fuior 2500 – 3000 Ridichi de iarnă 80 000 – 120 000 

Cânepă 400 – 500 Salată 140 000 – 180 000 

Cartofi 4 – 6 Sfeclă roşie 100 000 – 140 000 

Sfeclă de zahăr 10 – 40 Spanac 400 000 – 500 000 

Cicoarea 20 – 30 Tomate 30 000 – 40 000 

Tutun 3 – 20 Ţelină 60 000 – 80 000 

Porumb de siloz 6 – 10 Usturoi 400 000 – 450 000 
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Culturi de câmp Legume 

Specia Boabe germinabile/m
2 

Specia Nr. de plante sau 

cuiburi/ha 

Bostănoase  Vinete 30 000 – 40 000 

Lucernă 500 – 800 Varză timpurie 50 000 – 60 000 

Trifoi 500 – 800 Varză de toamnă 30 000 – 35 000 

Sparcetă 500 – 800 Varză roşie 30 000 – 35000 

Ghizdei  500 - 800 Varză de Bruxelles 30 000 – 35 000 

Chimion 150 – 200   

Coriandru 100 – 180   

Fenicol 150 – 200    

Tabelul 5.4.2.3.3 

Temperatura minimă de germinaţie (
0
C) la principalele culturi agricole 

(CSA, 1968) 

 Temperatura 

(
0
C) 

Culturi de câmp Legume 

 

1 – 2  Secară  

Orz de toamnă 

Orzoaică de primăvară 

Rapiţă 

Muştar 

In pentru fuior 

Cânepă 

Măzăriche  

Lucernă 

Trifoi 

Sparcetă 

Ghizdei 

Mazăre 

Păstârnac 

 

2 – 3  Grâu de toamnă 

Mazăre  

In pentru ulei 

Morcov furajer 

Conopidă 

Gulii 

Pătrunjel 

Mărar 

Ridichi 

Salată 

Spanac 

Varză 

3 – 4  Ovăz 

Lupin 

Năut  

Bob 

Ceapă 

Morcov 

Praz 

 

4 – 5  Linte 

Floarea soarelui 

Sfeclă de zahăr şi furajeră 

Sfeclă roşie 

5 – 6  Cartofi 

Cicoarea  

 –  

7 – 8   –  Ţelină 

Usturoi  

8 – 10  Porumb 

Mei 

Hrişcă 

Fasole 

Fasole 
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 Temperatura 

(
0
C) 

Culturi de câmp Legume 

 

Soia 

10 – 12  Sorg  

Arahide 

Tutun 

Iarbă de Sudan 

Dovleci  

 

 

–  

12 – 14  Orez 

Ricin  

Bumbac  

Tomate 

14 – 16   

 

 

–  

Ardei 

Bame 

Vinete 

Castraveţi 

Dovlecei 

Pepeni galbeni şi verzi 

Tabelul 5.4.2.3.4 

Adâncimea de semănat (cm) la principalele culturi agricole 

(CSA, 1968; Bâlteanu Gh. şi colab.,1974), 

Adâncimea 

(cm) 

Culturi de câmp Legume Pomi 

0.1 – 0.5 Muşeţel 

Tutun 

Ţelină –   

0.5 – 1.0 Cicoare Ardei 

Ceapă Ceaclama 

Conopidă 

Gulii  

Praz 

Salată 

Tomate 

Varză 

Vinete  

 

 

– 

1.0 – 2.0       In pentru fuior 

Muştar  

Rapiţă 

Ghizdei 

Morcov furajer 

Mac 

Mărar 

Morcov 

Păstârnac 

Pătrunjel 

Ridichi 

Sfecla roşie  

 

 

– 

2.0 – 3.0  Mei 

Lucernă 

Trifoi 

Chimion  

Anghinare 

Ceapă pentru bulbi 

Spanac  

Gutui 

Măr 

Păr  

3.0 – 4.0 Orzoaică de prim. 

Lupin 

In pentru ulei 

Cânepa  

Sfeclă de zahăr 

Fenicol  

Dovleac comestibil Cireş 

Mahaleb 

Vişin 

 

4.0 – 5.0 Ovăz 

Secară 

Orz de toamnă 

Mazăre 

Bame  

Castraveţi 

Ceapă pentru stufat 

Dovlecei 

Corcoduş 

Porumbar 
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Adâncimea 

(cm) 

Culturi de câmp Legume Pomi 

Soia 

Linte 

Bumbac 

Sparcetă  

Coriandru 

Pepene galben 

Pepene verde 

5.0 – 6.0 Grâu de toamnă 

Hrişcă 

Fasole 

Năut 

Arahide 

Dovleac 

Iarbă de Sudan 

Fasole oloagă 

 

Alun  

Piersic 

Prun 

Zarzăr 

 

 

  

6.0 – 7.0 Porumb 

Sorg 

Floarea soarelui 

Mazăre 

 

Migdal  

Nuc 

 

7 – 10  Bob 

Ricin 

Cartof  

 

–  

Castan  

 

 

5.4.2.5 Fertilizare. 

 Fertilizarea reprezintă una dintre principalele pârghii tehnologice pentru conservarea şi/sau 

refacerea fertilităţii solurilor, prin reînnoirea permanentă a fondului natural de substanţe chimice şi 

organice necesare pentru creşterea şi dezvoltarea plantelor. 

 

 Bazele ştiinţifice ale fertilizării.  

Din punct de vedere ştiinţific, fertilizarea este un (sub)sistem tehnologic complex format din 7 

elemente distincte (fig. 5.4.2.5.1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.4.2.5.1. Schema subsistemului ―Fertilizare‖ 

(Nica şi colab., 1983) 

CLIMĂ PLANTĂ SOL 

Element fertilizant 

Doza Îngrăşăminte Starea fizică 

Resurse de 
producţie 

Metode de 
aplicare 

Epoca de aplicare 

Forma chimică 
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Bioelemente  minerale  

Plantele necesită pentru nutriţia lor un număr mare de elemente nutritive (în cenuşa plantelor se 

găsesc toate elementele minerale existente în litosferă), care provin fie direct din minerale, fie 

din mineralizarea substanţelor organice din sol (Atanasiu, 1984). Totuşi, numai câteva sunt 

absolut esenţiale pentru viaţa plantelor, pe care specialişti le-au grupat, în funcţie de compoziţia 

plantelor (tabelul 5.4.2.5.1), în trei categorii:  

- macroelemente, necesare plantelor în cantităţi mari (> 0.01% din substanţa 

uscată): carbon (C), oxigen (O), hidrogen (H), azot (N), fosfor (P), potasiu (K), calciu 

(Ca), magneziu (Mg), sulf (S), sodiu (Na) şi clor (Cl); 

- microelemente, necesare în cantităţi mai mici (0.01 – 0.00001%) : fier (Fe), 

mangan (Mn), cupru (Cu), zinc (Zn), bor (B), molibden (Mo), cobalt (Co), vanadiu (Va) 

etc.; 

- ultramicroelemente, necesare în cantităţi foarte mici (< 0.00001% din substanţa 

uscată): elementele radioactive naturale (uraniu, radiu, cesiu etc). 

Tabelul 5.4.2.5.1 

Conţinutul plantelor în principalele elemente minerale 

(Epstein, 1972 citat de Boldor, Trifu şi Raianu, 1981) 

Bioelementul mineral Conţinutul în substanţa uscată 

Denumire Simbolul chimic Greutatea atomică moli/g  Ppm sau % 

Molibden Mo 95.95 0.001 0.1 

Cupru Cu 63.54 0.10 6 

Zinc Zn 65.38 0.30 20 

Mangan Mn 54.94 1.0 50 

Fier Fe 55.85 2.0 100 

Bor  B 10.82 2.0 20 

Clor Cl 35.46 3.0 100 

Sulf S 32.07 30 0.1 

Fosfor P 30.98 60 0.2 

Magneziu Mg 24.32 80 0.2 

Calciu Ca 40.08 125 0.5 

Potasiu K 39.10 250 1.0 

Azot N 14.01 1 000 1.5 

Oxigen O 16.00 30 000 45.0 

Carbon C 12.01 40 000 45.0 

Hidrogen H 1.01 60 000 6.0 
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Cunoaşterea rolului acestor elemente în viaţa plantelor dă unele sugestii privind aplicarea lor 

sub formă de îngrăşăminte, cantitatea necesară fiecărei plante şi fazele de vegetaţie când acestea 

au nevoie de ele: 

Azotul îndeplineşte funcţii esenţiale în fiziologia plantelor, fiind nelipsit din compoziţia 

aminoacizilor care, la rândul lor compun substanţele proteice, acizii nucleici şi protoplasma 

celulară,  a enzimelor, a clorofilei şi a altor substanţe cu rol funcţional important, precum 

unele vitamine, alcaloizi, glucozizi etc.  

Din această înşiruire a compuşilor ce conţin azot şi din rezultatele cercetărilor de agrochimie, 

reiese că azotul are un rol covârşitor în productivitatea culturilor şi calitatea produselor 

agricole şi a mediului înconjurător, deoarece acest element controlează ansamblul 

proceselor de metabolism, reglează raportul dintre sistemul radicular şi aparatul foliar, 

sporeşte numărul şi greutatea fructelor şi, desigur, productivitatea culturilor agricole. De 

asemenea azotul măreşte conţinutul plantelor în proteină.  

De asemenea, nutriţia abundentă şi unilaterală cu azot prelungeşte perioada de vegetaţie a 

culturilor; micşorează rezistenţa plantelor la ger, cădere şi la atacul de agenţi patogeni şi 

înrăutăţeşte calitatea solurilor şi a apelor de suprafaţă şi de adâncime.  

Fosforul este unul dintre elementele chimice indispensabile vieţii, singurul capabil de a 

capta şi furniza energia necesară în procesele de metabolism, fiind componentul principal al 

unor substanţe cu rol esenţial în organism (acizi nucleici, fosfolipide, fosfoproteine, sisteme 

enzimatice etc.). În ceea ce priveşte efectele practice ale fosforului asupra plantelor cultivate 

şi a mediului lor de viaţă, menţionăm următoarele: participarea la formarea primordiilor 

organelor generative, fiind esenţial pentru formarea seminţelor şi, bineînţeles, a viitoarei 

recolte; favorizarea creşterii, mai ales în profunzime, a sistemului radicular; amplificarea 

vitezei de desfăşurare a fazelor de vegetaţie; grăbirea înfrăţirii cerealelor şi dezvoltarea 

omogenă a fraţilor; sporirea rezistenţei plantelor la cădere şi la boli; îmbunătăţirea 

calităţii recoltei şi a rezistenţei la păstrare a legumelor şi fructelor; stimularea numărului 

şi a activităţii microorganismelor folositoare din sol (în special a bacteriilor fixatoare de 

azot); contrabalansarea efectului excesului de azot etc.  

În caz de exces, fosforul este implicat în carenţa de zinc la plante şi în eutrofizarea apelor 

de suprafaţă. 

Potasiul este esenţial pentru creşterea şi dezvoltarea plantelor deoarece întervine în sinteza 

protoplasmei, participă la sinteza şi transportul glucidelor, la formarea şi transformarea 

substanţelor proteice şi la sinteza clorofilei. Din punct de vedere agronomic, prezenţa 

potasiului este asociată de obicei cu creşterea rezistenţei plantelor la ger, secetă şi la atacul 

de boli şi dăunători şi cu îmbunătăţirea formei, culorii şi aromei fructelor şi legumelor şi a 

calităţii fibrei plantelor textile. 
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Calciul nu poate fi înlocuit în metabolismul plantelor de nici un alt cation (Davidescu, 

1963). Ionii de calciu influenţează sinteza substanţelor pectice, formarea membranelor 

celulare şi asigurarea permeabilităţii selective a acestora, mobilizarea şi transportul hidraţilor 

de carbon şi al protidelor, precum şi activarea unor enzime. Este necesar pentru desfăşurarea 

mitozei, fiind implicat în organizarea cromozomilor (Boldor, Trifu şi Raianu, 1981).  

Rolul calciului în viaţa plantelor se manifestă prin: creşterea şi funcţionarea optimă a 

vârfului rădăcinilor şi menţinerea echilibrului hidric celular. 

În sol, calciul are rolul de a anihila efectele negative ale acidităţii, îmbunătăţind nutriţia 

plantelor cu alte substanţe nutritive.  

Magneziul intră în alcătuirea moleculelor de clorofilă şi are rol de activator al enzimelor 

respiraţiei şi a celor implicate în sinteza acizilor nucleici. Ionii de magneziu sunt necesari 

pentru funcţionarea normală a mitocondriilor şi ribozomilor şi, în special, a procesului de 

fotosinteză, de care depind toate celelalte procese fiziologice: creşterea şi dezvoltarea 

plantelor, inclusiv nivelul şi calitatea producţiilor agricole. 

Sulful este prezent în plante în compoziţia unor aminoacizi (cisteina, cistina şi metionina) 

din structura proteinelor şi a altor compuşi cu sulf, precum glutationul. Din punct de vedere 

fiziologic, sulful activează sinteza clorofilei, stimulează, în parte, creşterea rădăcinilor şi 

favorizează formarea nodozităţilor la plantele leguminoase. 

Fierul este esenţial pentru sinteza clorofilei şi pentru procesele de oxido-reducere din plante 

datorită capacităţii lui de a trece uşor din forma ferică în cea feroasă şi invers. De asemenea, 

fierul are o influenţă pozitivă asupra metabolismul glucidelor şi al azotului, precum şi în 

procesele respiratorii.  

În cazul insuficienţei de fier, se produce distrugerea hormonului vegetal auxina, ceea ce 

duce la o încetinire a creşterii rădăcinilor şi a plantelor în general (Davidescu, 1963). 

Manganul se găseşte în citoplasmă, în special în cloroplaste şi are un rol deosebit de 

important în procesul de activare a unor enzime sau complexe enzimatice, în reacţiile de 

reducere a nitraţilor, precum şi în desfăşurarea fotosintezei, înfluenţând sinteza clorofilelor. 

După Vlasciuc citat de Boldor, Trifu şi Raianu (1981), manganul contribuie la un consum 

mai economic al sustanţelor nutritive, la sinteza şi translocarea zaharurilor, la creşterea 

intensităţii respiraţiei şi fotosintezei, la intensificarea proceselor enzimatice şi, indirect, la 

creşterea recoltei şi a calităţii ei. 

Cuprul este component metalic al mai multor enzime şi compuşi proteici şi are rol important 

în procesele de oxido-reducere, în sinteza clorofilelor şi în activitatea fotosintetică a 

plantelor. Sub influenţa cuprului creşte conţinutul plantelor în acid ascorbic şi se 
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intensifică formarea substanţelor cu legături fosfatice bogate în energie, precum şi 

metabolismul glucidelor şi cel energetic. 

Zincul este component şi activator al numeroase enzime şi sisteme enzimatice şi are un rol 

însemnat în procesele respiratorii, în cele de sinteză a clorofilei şi auxinei, precum şi în 

acumularea triptofanului şi îmbunătăţirea schimburilor de apă. Ca atare, zincul favorizează 

creşterea şi  înflorirea şi fructificarea  plantelor.  

Borul ia parte la metabolismul glucidelor şi protidelor, la asimilarea bioxidului de carbon şi 

la procesul de respiraţie, influenţează procesele de formare a clorofilei, a ţesuturilor 

meristemarice, a organelor de reproducere şi a nodozităţilor la plantele leguminoase şi 

stimulează activitatea mai multor enzime. De asemenea, acest microelement micşorează 

transpiraţia plantelor şi măreşte rezistenţa plantelor la peste 20 de boli. În lipsa borului, 

creşterea plantelor se opreşte şi nu are loc fructificarea. 

Molibdenul este un component specific al nitratreductazei, o enzimă care catalizează 

procesul de reducere a anionului NO3
-
 la NH4

+
, şi al hidrogenazei. În procesul de reducere a 

nitraţilor, molibdenul funcţionează ca transportor de electroni. De asemenea, acest 

microelement favorizează sinteza clorofilei, a vitaminei C şi a carotenoizilor, precum şi 

acumularea amidonului în organele de rezervă. 

În compoziţia plantelor se găsesc şi alte elemente chimice indispensabile vieţii plantelor, 

unele în cantităţi mai mari, precum carbonul, oxigenul şi hidrogenul, sodiul şi clorul, iar 

altele, precum celelalte microelemente (siliciul, iodul, aluminiul, cobaltul etc.) şi 

ultramicroelementele, în cantităţi foarte mici, care nu interesează însă ca fertilizanţi deoarece 

se găsesc în mediul înconjurător în cantităţi îndestulătoare. Acestea, ca şi cele prezentate 

anterior, sunt absolut necesare plantelor prin faptul că întră în alcătuirea substanţelor 

structurale ale materiei, a substanţelor cu rol deosebit în metabolism şi/sau a anumitor 

enzime. De asemenea, unele intervin în stimularea sau anihilarea activităţii unor enzime şi 

sisteme enzimatice sau în procesele osmotice ale culturilor (Boldor, Trifu şi Raianu, 1981). 

 

Forma chimică a elementelor fertilizante 

Elementele minerale sunt absorbite de plante din sol sub formă de ioni (No3
 – 

 şi NH4
+
,  H2PO4

– 
, 

HPO4
2– 

 şi PO4
3– 

; K
+
,Ca

2+
, Mg

2+
, SO4

2–
, Fe

2+ 
şi Fe

3+
, Mn

2+
, Cu

2+
 şi Cu

+
, Zn

2+
, BO3

– 
, Mo

2+
 etc.) şi 

încorporate în masa vegetală sau acumulate ca atare în sucul vacuolar (Atanasiu, 1984). De 

aceea, îngrăşămintele trebuie să conţină elemente nutritive într-o formă cât mai accesibilă 

plantelor. 

Substanţele nutritive din îngrăşămintele organice devin accesibile plantelor după mineralizarea 

substanţelor organice, proces care depinde de rata de descompunere (mineralizare) şi de raportul 
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C:N, doi indicatori care, aşa cum rezultă din tabelul 5.4.2.5.2, sunt specifici fiecărui tip de 

îngrăşământ organic şi corelează într-o anumită măsură. 

Produsele organice cu C:N mic conţin substanţe organice uşor de descompus: proteine, zaharuri, 

hemiceluloze etc., iar cele cu C:N mare, substanţe greu de descompus, precum celuloza, lignina, 

ceara etc. Se spune, de asemenea, că îngrăşămintele organice cu rată de descompunere mică şi 

foarte mică au efecte directe de ―hrănire‖ a solului, iar cele cu rată de descompunere mare şi 

foarte mare, sunt mai eficiente în ―hrănirea‖ plantelor, precum şi în activarea proceselor de 

descompunere a îngrăşămintelor organice cu raport C:N mare. 

Tabelul 5.4.2.5.2 

Rata de descompunere şi raportul C:N la principalele îngrăşăminte organice 

(Davidescu, 1963; Madelaine Inckel şi colab., 1990; Van Mansvelt şi Van der Lubbe, 1999) 

Rata de 

descompunere 

C:N Îngrăşământ 

 

 

1 

Foarte mare 

1 – 3:1 Urină şi must de bălegar; 

3 – 4:1 Făină de sânge; 

5 – 7:1 Turbureală de porc; 

10:1 Gunoi de păsări; 

11 – 20:1 Iarbă verde de păşune şi frunze şi tulpini de urzică 

 

1 – 2 

Foarte mare - Mare 

10:1 Plante medicinale şi aromatice; 

19:1 Ierburi (alge) de mare; 

14 – 30:1 Gunoi proaspăt de bovine; 

2 

Mare 

20 – 50:1 Vreji de cartof, tomate şi leguminoase şi alte resturi 

vegetale de grădină; 

2 – 3 

Mare - Mijlocie 

12 – 20:1 Resturi vegetale de bucătărie; 

25:1 Gunoi proaspăt de cabaline; 

3 

Mijlocie 

100:1 Crengi verzi şi fân; 

3 – 4 

Mijlocie - Mică 

50 – 100:1 Paie de grâu, orz şi orez; 

70:1 Tulpini de mei; 

4 

Mică 

30 – 60:1 Frunze moarte de copaci şi pomi fructiferi; 

4 – 5 

Mică – Foarte mică 

100 – 500:1 Coajă şi ramuri uscate de copaci; Deşeuri de hârtie; 

5 

Foarte mică 

200 – 500:1 Rumeguş 

 

Tipul de îngrăşământ 

Nu întodeauna elementele nutritive din sol corespund cerinţelor plantelor cultivate şi atunci 

trebuie introduse în sol unele materiale ce conţin aceste elemente, care poartă numele generic de 

îngrăşăminte.  În agricultura ecologică, baza fertilizării o constituie îngrăşămintele organice 

şi îngrăşămintele minerale naturale din Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al 

Comisiei. 
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Doza  

Necesarul de bioelementele minerale diferă de la un grup de plante la altul, de la o specie la alta 

şi chiar de la o varietate la alta, fiind diferite şi pe parcursul dezvoltării plantelor de la o 

fenofază la alta.  

O fertilizare raţională presupune, în primul rând, stabilirea dozelor de elemente nutritive care să 

asigure completarea rezervelor solului până la nivelul necesar obţinerii recoltelor planificate şi 

apoi, a cantităţii corespunzătoare de îngrăşământ. Doza de bioelemente minerale depinde direct 

de elementul nutritiv, tipul de îngrăşământ şi metoda de aplicare şi indirect de epoca de aplicare, 

starea fizică a îngrăşământului, cerinţele plantelor cultivate, însuşirile solului şi climei, 

posibilităţile de producere sau de aprovizionare cu îngrăşăminte etc. 

Având în vedere importanţa, mai ales economică, a acestui component cheie  al fertilizării, 

prezentăm în continuare formulele de calcul ale dozei principalelor bioelemente fertilizante: 

doza de azot (DN), doza de fosfor (DP), doza de potasiu (DK) şi doza de amendamente 

calcaroase (DA): 

 

 DN = RP x CSN x CIN + NPP – ∑ ∑ (DGij x NGij);  

în care:  

DN este doza de azot (N,  kg/ha); 

RP = recolta (producţia principală) planificată (tone/ha); 

CSN = consumul specific de azot (kgN/tona de produs principal, tabelul 5.4.2.5.3); 

CIN = coeficient de corecţie a dozei în funcţie de indicele azot sau conţinutul de humus al 

solului  (tabelul 5.4.2.5.4); 

NPP = cantitatea de azot (kg N/ha) de adăugat sau de scăzut în funcţie de planta premergătoare 

(tabelul 5.4.2.5.5); 

DG = dozele de gunoi de grajd (tone/ha) aplicate în ultimii 3 ani; 

NG = cantitatea de azot mineral adusă în sol cu gunoiul de grajd (tabelul 5.4.2.5.6); 

i = tipul de gunoi de grajd ( i = 1, gunoi semifermentat şi i=2, gunoi proaspăt); 

j = anul aplicării gunoiului de grajd  (j=1, anul 1; j=2, anul 2; j=3, anul 3). 

 

 DP = RP x CSP x C – ∑ ∑ (DGij x PGij) 

în care:  

DP este doza de fosfor (P2O5, kg/ha); 

RP = recolta (producţia principală) planificată (tone/ha); 

CSP = consumul specific de fosfor (kg P2O5/tona de  produs principal, tabelul 5.4.2.5.3); 

C = coeficientul de corecţie a dozei de fosfor (tabelul 5.4.2.5.7); 

DG = dozele de gunoi de grajd aplicate în ultimi 3 ani (tone/ha);  

PG = cantitatea de fosfor adusă în sol cu gunoiul de grajd (tabelul 5.4.2.5.6); 
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i = tipul de gunoi de grajd ( i = 1, gunoi semifermentat şi i=2, gunoi proaspăt); 

j = anul aplicării gunoiului de grajd  (j=1, anul 1; j=2, anul 2; j=3, anul 3). 

 DK = RP x CSK – 0.72K – ∑ ∑ DGij x KGij) 

în care:  

DK este doza de potasiu (K2O, kg/ha); 

RP = recolta (producţia principală) planificată (tone/ha); 

CSK = consumul specific de potasiu (K2O – kg/tona de produs principal,tabelul. 5.4.2.5.3); 

K = conţinutul solului în potasiu mobil (K – ppm); 

DG = doze de gunoi de grajd aplicate în ultimii 3 ani (tone/ha); 

KG = cantitatea de potasiu adusă în sol cu gunoiul de grajd (tabelul 5.4.2.5.6); 

i = tipul de gunoi de grajd ( i = 1, gunoi semifermentat şi i=2, gunoi proaspăt); 

j = anul aplicării gunoiului de grajd  (j=1, anul 1; j=2, anul 2; j=3, anul 3). 

  90 

 DA =   SB   {  ---    –   1} x 1.5 

  V 

în care:  

DA este doza de amendamente calcaroase (CaCO3 – t/ha); 

SB = suma bazelor de schimb (m.e/100 g.sol); 

V = gradul de saturaţie cu baze (%). 

Tabelul 5.4.2.5.3 

Consumuri specifice de elemente nutritive la principalele culturi de câmp 

(Nica şi colab. 1983)  

Cultura RP 

(t/ha) 

CSN 

(N – kg/t)  

CSP 

(P2O5 – kg/t) 

CSK 

(K2O – kg/t) 

Grâu < 3.5 30 12.5 30 

3.5 – 5.0  27 12.0 28 

> 5.0 25 11.5 26 

Orz < 3.5 23 12.0 29 

3.5 – 5.0  22 11.5 27 

> 5.0 21 11.0 25 

Porumb < 3.5 26 11.0 33 

3.5 – 5.0 24 11.0 33 

5.0 – 8.0 22 10.0 28 

8.0 – 10.0 20    9.5 26 

> 10.0 18    9.0 23 

Sfeclă de zahăr < 30.0 4 2.0 4 

30.0 – 50.0  4 1.8 3.5 

> 50.0 3.5 1.5 3.0 

Floarea-soarelui < 2.0 42 26.0 57 

2.0 – 3.0 40 24.0 50 

> 3.0 38 22.0 46 

Cartofi < 20.0 6 3.5 8 

20.0 – 40.0 5 3.0 7 
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> 40.0 5 2.8 6 

Soia < 2.0  26.0 40 

2.0 – 3.0  22.0 37 

> 3.0  20.0 34 

Mazăre < 2.0  16.0 30 

2.0 – 3.0  15.5 27 

> 3.0  15.0 25 

 

Tabelul 5.4.2.5.4 

Coeficientul de corecţie a dozei de azot în funcţie de indicele azot (IN) 

sau de conţinutul de humus (H - %) al solului  

(Nica şi colab, 1983) 

Humus (%) IN  

(HxV) 

CIN 

< 3 < 2 1.2 

3 – 6  2 – 4  1.0 

>6 > 4 0.9 

 

Tabelul 5.4.2.5.5 

Cantitatea de azot (kg N/ha) de adăugat (+) sau de scăzut (–) la principalele culturi de câmp 

în funcţie de planta premergătoare 

 (Nica şi colab. 1983) 

Planta 

premergătoare 

Planta cultivată 

Grâu Orz Porumb Sfeclă de zahăr Floarea-soarelui Soia 

Grâu + 15 – 15 0 0 0 0 

Orz – 15 – 10 0 0 0 0 

Orzoaică  – 10 – 5 0 0 0 0 

Porumb 0 0 + 25 + 20 + 10 + 15 

Sfeclă de zahăr + 25 + 15 + 30 Nu se cultivă Nu se cultivă + 20  

Floarea-soarelui 0 0 + 20 Nu se cultivă Nu se cultivă Nu 

Cartof – 15 + 10 + 25 + 30 + 15 + 15 

Soia – 20 – 20 0 0 0 – 20 

Mazăre – 30 – 35 0 0 0 0 

Fasole – 20 – 25 0 0 0 0 

Borceag de primăvară – 15 0 0 – 10 0 0 

Borceag de toamnă – 20 – 15 0 – 20 0 0 

Trifoi – 20 – 20 – 25 – 30 0 0 

Lucernă – 40 – 40 – 50 – 30 0 0 

Culturi duble + 15 + 10 + 15 + 15 0 0 
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Tabelul 5.4.2.5.6 

Cantitatea de azot (NG), fosfor (PG) şi potasiu (KG) adusă în sol cu gunoiul de grajd  

(Nica şi colab, 1983) 

Natura (i) şi epoca de aplicare (j) a gunoiului de 

grajd 

NG 

(N – kg/t) 

PG 

(P2O5 – kg/t) 

KG 

(K2O – kg/t) 

Gunoi semifermentat    

  - aplicat la cultura de plan (anul 1) 1.75 1.5 3.0 

  - aplicat la cultura premergătoare (anul 2) 1.00 1.0 1.5 

  - aplicat la cultura antepremergătoare (anul 3) 0.50 0.75 1.0 

Gunoi proaspăt    

  - aplicat la cultura de plan (anul 1) 1.0 1.25 2.0 

  - aplicat la cultura premergătoare (anul 2) 0.5 0.75 1.0 

  - aplicat la cultura antepremergătoare (anul 3) 0.0 0.50 0.5 

 

 

Tabelul 5.4.2.5.7 

Coeficientul de corecţie a dozei de fosfor  

Conţinutul solului în fosfor asimilabil 

(P – ppm) 

C 

 

< 18 1.15 

18 – 36  1.10 

36 – 72  1.05 

> 72 1.00 

Starea fizică a îngrăşămintelor 

Îngrăşămintele se prezintă sub formă solidă, lichidă şi de suspensie. Alegerea uneia sau alteia 

din aceste stări fizice depinde de tipul de îngrăşământ, de posibiliăţile de aplicare a acestuia şi 

de cerinţele plantelor cultivate. Întrucât elementele nutritive din îngrăşămintele folosite în 

agricultura ecologică intră mai încet în circuitul sol – plantă, este necesar ca acestea să fie 

mărunţite, iar cele minerale chiar măcinate în particule fine pentru a face un contact intim cu 

solul şi cu rădăcinile plantelor.  

Epoca de aplicare 

Perioada de timp când se aplică îngrăşămintele este determinată de elementul fertilizant, tipul de 

sol şi de îngrăşământ şi de starea culturală a terenului (cultivat sau necultivat). În unităţile 

agricole ecologice (organice, biologice), campania de fertilizare are 2 vârfuri principale: 

primăvara, de la desprimăvărare pâna la însămânţare şi vara, după recoltarea culturilor de 

toamnă şi a celor de primăvară foarte timpurii şi timpurii. Când ne permite planta (ca fază de 

vegetaţie şi cerinţe fiziologice), solul (ca stare de umiditate) şi dotarea cu maşini şi instalaţii 
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corespunzătoare, îngrăşămintele se pot aplica şi în perioada de vegetaţie a culturilor, 

concomitent sau nu cu alte lucrări de îngrijire a plantelor, precum prăşitul şi irigarea.  

Metoda de aplicare 

Acest component al sistemului de fertilizare diferă în funcţie de epoca de aplicare a 

îngrăşămintelor. În general se practică două metode: aplicarea prin împrăştiere la suprafaţa 

solului sau pe plante şi aplicarea localizată, pe sămânţă, sub brazdă şi între rândurile de plante.  

Efectul îngrăşămintelor este asigurat numai dacă se acordă o atenţie deosebită uniformităţii 

distribuirii lor pe teren. Printr-o aplicare neuniformă pierderile de recolte sunt considerabile 

(aproximativ 900 kg/ha de grâu boabe, 1 200 kg/ha de porumb boabe şi 400 kg/ha seminţe de 

floarea-soarelui) atât pe porţiunile de teren cu cantităţi mari de îngrăşăminte, ca urmare a 

intensificării atacului de boli, a apariţiei fenomenelor de toxicitate, cât şi pe suprafaţa rămasă 

practic nefertilizată. 

Pentru a reduce la minimum riscul neuniformităţii aplicării îngrăşămintelor trebuie respectate 

următoarele reguli: 

- aplicarea îngrăşămintelor numai cu maşini specializate; 

- supravegherea lucrării pe toată durata ei; 

- direcţia de aplicare perpendiculară  pe cea în care s-a fertilizat  anterior. 

 

Îngrăşăminte folosite în agricultura ecologică – proprietăţi, metode de preparare şi instrucţiuni 

de aplicare 

Aşa cum am mai spus, în agricultura ecologică sunt admise două categorii de de îngrăşăminte: 

Îngrăşăminte organice 

Cercetările făcute pe perioade lungi de timp arată că folosirea sistematică a îngrăşămintelor 

organice contribuie substanţial la îmbunătăţirea fertilităţii solului, ca urmare a sporirii conţinutului 

de humus şi de elemente nutritive, a intensificării activităţii microbiologice, a refacerii structurii 

solului şi a creşterii capacităţii de înmagazinare a apei.  

De asemenea, în agricultura ecologică se folosesc, frecvent, următoarele şase tipuri de îngrăşăminte 

organice: gunoi de grajd, urină şi must de bălegar, compost, îngrăşăminte verzi şi resturi vegetale. 

 

Gunoiul de grajd este un amestec de dejecţii solide şi lichide, provenite de la animale şi, în 

majoritatea cazurilor, de materiale grosiere folosite ca aşternut pentru animale. Prezintă interes prin 

faptul că se produce în cantităţi relativ mari (tabelul 5.4.2.5.8), conţine cantităti importante de  

substanţe nutritive (tabelul 5.4.2.5.9) absolut necesare refacerii fertilităţii solurilor şi nutriţiei 

plantelor şi are efecte favorabile asupra structurii şi a altor însuşiri fizice, chimice şi biologice ale 

solurilor. 

Tabelul 5.4.2.5.8 
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Cantitatea de gunoi produsă de diferite specii de animale crescute în sistem gospodăresc 

(Davidescu, 1963) 

Specia de 

animale 

Cantitatea zilnică 

(kg/zi şi animal) 

Perioada de 

stabulaţie 

Cantitatea 

anuală 

Dejecţii solide Dejecţii lichide Aşternut (% / an) (t/an) 

Bovine  20.0 – 30.0 10.0 – 15.0 2.0 – 4.0 50 5.8 – 8.9 

Cabaline 15.0 – 20.0  4.0 – 6.0 2.0 – 4.0 50 3.8 – 5.5 

Porcine 1.5 – 2.5 2.5 – 4.5 2.0 – 3.0 90 2.0 – 3.3 

Ovine 1.5 – 2.5 0.6 – 1.0 0.5 – 1.0 40 0.4 – 0.7 

Păsări - - - 90 6 – 8 kg 

Proprietăţi 

În funcţie de sistemul de creştere a animalelor, există două tipuri principale de gunoi:  

- gunoi produs în sistemele agricole gospodăresţi, format din dejecţii lichide şi solide şi aşternut 

(paie de cereale, frunze de stejar, resturi de fân, rumeguş, talaş, turbă etc.), numit în continuare 

gunoi de grajd sau bălegar şi 

- amestecul de dejecţii lichide şi solide şi apă produs în sistemele de creştere a animalelor fără 

aşternut, numit tulbureală (Gülle).  

După cum rezultă din tabelul 54.2.5.91, compoziţia chimică a diferitelor tipuri de gunoi de grajd 

este foarte variabilă.  

Tabelul 5.4.2.5.9 

Compoziţia medie a gunoiului de grajd 

(Chambers şi colab., 2000) 

Tipul de gunoi de grajd Apă Azot 

(N) 

Fosfor 

(P2O5) 

Potasiu 

(K2O) 

Magneziu 

(MgO) 

Sulf 

(SO3) 

a. Gunoi de grajd Kg/tonă 

     Gunoi de bovine 750 6.0 3.5 8.0 0.7 1.8 

     Gunoi de porc 750 7.0 7.0 5.0 0.7 1.8 

     Gunoi de păsări  700 16.0 13.0 9.0 2.2 3.8 

     Gunoi de păsări 400 30.0 25.0 18.0 4.2 8.3 

b. Turbureală (suspensie de dejecţii lichide şi solide) Kg/m
3
 

      Bovine 940 2.6 1.2 3.1 0.7 0.8 

      Porcine 960 4.0 2.0 2.5 0.4 0.8 

      Ape uzate 990 0.25 urme 0.3 - - 

 c. Fracţia lichidă din gunoi şi 

turbureală 

970 2.0 o.5 3.0 - - 

 

În majoritatea cazurilor, gunoiul de grajd are efecte pozitive asupra solului (îmbunătăţeşte capacitatea 

de reţinere a apei cu circa 20% şi permeabilitatea pentru apă şi aer cu 32 – 40% şi micşorează 

aciditatea cu 0.5 – 0.8 unităţi pH) şi a plantelor cultivate (determină sporuri imediate de recoltă şi, 

deseori, conţinut mai mare de substanţe utile). Gunoiul de grajd este însă şi o sursă importantă de 

infestare a terenurilor cu buruieni şi (uneori) cu agenţi patogeni şi de poluare cu azot a solurilor şi a 
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apelor de suprafaţă şi de adâncime. Acţiunea poluantă a gunoiului de grajd se manifestă de la 

producere până la aplicarea lui pe teren şi este de două feluri:  

 poluare punctiformă, care constă în contaminarea apelor de suprafaţă, ca urmare a 

scurgerilor lichide din platformă şi a spălării gunoiului din grajduri ori curţi în perioadele 

ploioase, şi  

 poluare difuză, care afectează apa şi aerul şi se manifestă în perioada aplicării gunoiului 

prin degajarea amoniacului în atmosferă şi, după aplicare, prin spălarea în sol a nitraţilor 

rezultaţi în procesul de mineralizare a materiei organice. 

Pe măsura creşterii presiunilor economice şi de protecţie a mediului asupra producătorilor agricoli, 

valorificarea gunoiului de grajd, din prisma prevenirii poluării, capătă o importanţă deosebită. O 

soluţie pentru diminuarea efectelor negative ale gunoiului este compostarea, iar în cazul tulburelii, 

care la aplicare produce, în plus, o anumită tasare a solului, se recomandă aplicarea acesteia numai pe 

terenurile acoperite cu resturi vegetale sau cultivate cu plante perene.   

Păstrare 

Datorită caracterului sezonier al aplicării, depozitarea gunoiului de grajd este inevitabilă. Pentru a 

reduce la minimum pierderile de azot şi a avea un îngrăşământ de calitate, gunoiul de grajd se 

păstrează în platforme şi, din ce în ce mai mult, în grajd (în cazul sistemului de creştere a animalelor 

pe aşternut permanent, numit sistemul ―Deep litter‖). Platformele de gunoi se construiesc fie direct în 

câmp, fie în apropierea grajdului de animale, iar metodele de construire, amplasare şi de îngrijire a 

platformei de bălegar sunt asemănătoare cu cele de la compostare. Sistemul ―Deep litter‖ se foloseşte 

în cazul creşterii animalelor în stabulaţie liberă şi constă în acoperirea padocului cu straturi succesive 

de paie, pe măsură ce se îmbibă cu urină şi bălegar. În acest caz, padocul este ceva mai adânc ca de 

obicei şi se curăţă de bălegar o dată sau de două ori pe an. Este un sistem cu pierderi mici de azot şi 

destul de eficient ca manipulare, însă necesită cantităţi mai mari (30 – 50 %) de paie pentru aşternut.      

Tulbureala se păstrează în bazine betonate şi containere metalice dotate cu instalaţii de amestecare 

(pompe sau greble rotative). 

 Aplicare 

La majoritatea culturilor, gunoiul grajd, indiferent de tip, se aplică în două sezoane importante: 

 vara – toamna,  după recoltarea cerealelor de toamnă (pe mirişte) şi până la începerea 

arăturilor de toamnă, şi  

 primăvara, în perioada martie – mai.  

La aplicarea pe teren a gunoiului se ţine cont şi de faptul că acesta are un miros neplăcut, care însă se 

poate evita prin: folosirea maşinilor şi echipamentelor speciale şi aplicare când temperatura aerului şi 

umiditatea solului sunt mici, când  vântul bate dinspre locuinţele oamenilor sau în zilele de lucru, când 

oamenii nu sunt pe acasă. 
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Întrucât cantitatea de gunoi de grajd produsă în majoritatea unităţilor agricole este insuficientă faţă de 

nevoile solurilor şi ale plantelor cultivate, fertilizarea cu gunoi începe cu parcelele ce urmează a fi 

cultivate cu pomi şi viţă de vie pe care se aplică 60 – 80 t/ha, se continuă cu cele cultivate cu o parte 

din legume (rădăcinoase, solanacee, vărzoase, bostănoase) şi, dacă mai rămâne, cu parcelele cultivate 

cu cartofi, sfeclă de zahăr, floarea-soarelui, cânepă, porumb, sorg sau/şi iarbă de Sudan. Întrucât unele 

culturi de legume şi de câmp (leguminoasele, cerealele păioase şi plantele cu perioadă scurtă de 

vegetaţie) folosesc mai bine efectul remanent al gunoiului de grajd, parcelele respective nu vor fi 

fertilizate direct cu gunoi de grajd. 

Cantitatea de gunoi necesară pe parcelele cultivate cu plante anuale se calculează înmulţind necesarul 

anual (10 t/ha) cu lungimea (numărul de ani) rotaţiei.  

De asemenea, gospodăriile şi fermele cu mai multe tipuri de soluri vor fertiliza prioritar cu gunoi 

parcelele cu soluri grele. 

 

Urina şi mustul de bălegar sunt dejecţii lichide, respectiv, fracţia lichidă a bălegarului produs de 

animale. Aceste produse se prezintă sub formă de suspensie de culoare galben-maronie.  

Importanţă 

Din datele prezentate în tabelele 4.4.9 reiese că în crescătoriile de animale se produc cantităţi mari de 

astfel de îngrăşăminte organice. De asemenea, compoziţia chimică a urinei şi mustului de bălegar (tabelul 

5.4.2.5.10) este asemănătoare şi le încadrează în categoria produselor organice azoto-potasice. 

Tabelul 5.4.2.5.10 

Compoziţia chimică a urinei şi a mustului de gunoi de grajd 

(Davidescu, 1963) 

Elementul nutritiv U.M Urina Mustul de bălegar 

N % 0.10 –1.00 0.02 – 0.80 

P2O5 % 0.00 – 0.07 0.00 – 0.06 

K2O % 0.20 – 1.20 0.05 – 1.00 

 

Păstrare 

Ca orice îngrăşământ lichid, şi aceste îngrăşăminte organice se păstrează în bazine (fose) 

betonate şi containere metalice acoperite, care se instalează la capătul cel mai jos al 

grajdurilor şi platformelor de gunoi şi de compost.  
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Întrebuinţare 

Starea fizică şi compoziţia chimică a urinei şi mustului de bălegar orientează folosirea 

acestora în două direcţii: 

a. Activator al fermentării gunoiului de grajd şi al compostului; 

În acest caz, urina şi mustul de bălegar trebuie mai întâi diluate cu apă în proporţie de 1: 3-5 

(o parte îngrăşământ şi 3 – 5 părţi de apă). Soluţia care rezultă se aplică atât la pregătirea 

platformei de gunoi sau de compost, prin stropirea uniformă a fiecărui strat de material 

organic greu fermentabil (paie, de exemplu), cât şi în timpul fermentării, prin stropirea 

repetată a întregii platforme. Cantitatea de soluţie necesară variază în funcţie de capacitatea 

de adsorbţie a materialelor organice solide şi practic este egală cu cantitatea folosită până 

când începe soluţia să se scurgă din platformă.  

b. Îngrăşământ cu acţiune rapidă. 

Urina şi mustul de bălegar se folosesc atât ca îngrăşământ de bază, cât şi foliar. La 

fertilizarea de bază se folosesc 5 – 10 m
3
/ha la culturile de câmp şi 10 – 30 m

3
/ha la culturile 

de legume şi se aplică înainte de arătură sau de discuit, cu maşini speciale de stropit. Ca 

îngrăşământ foliar, se aplică tot cu maşini de stropit, însă primăvara, la pornirea în vegetaţie 

a cerealelor de toamnă şi a plantelor perene (păşuni, fâneţe, pomi etc.) şi se folosesc 3 – 5 m
3
 

de  soluţie obţinută prin diluarea unei părţi de îngrăşământ în 3 – 5 părţi de apă.  

În ambele situaţii, pentru a nu tasa solul şi a diminua pierderile de substanţe utile prin 

volatilizare şi levigare, terenul trebuie să fie acoperit cu resturi vegetale sau cultivat cu o 

plantă cu reacţie favorabilă la fertilizarea foliară. De asemenea, fertilizarea cu urină şi must 

de bălegar se face numai o dată la 3 – 4 ani pentru a evita îmburuienarea terenurilor şi 

decalcifierea plantelor şi a vieţuitoarelor ierbivoare. 

Compostul este cel mai valoros îngrăşământ organic, care, de obicei se obţine prin „înnobilarea 

şi însufleţirea‖ gunoaielor menajere şi agricole de natură vegetală şi zootehnică netrebuincioase, 

murdare şi, uneori, insalubre (Toncea, 2009). 

Ce este compostul ? 

Cuvântul compost este folosit destul de rar în vorbirea curentă şi înseamnă ―amestec‖ sau a 

amesteca. Îl utilizează, mai ales specialiştii şi grădinarii, ultimii îi spun însă pământ de frunze. 

Alţii îl confundă cu mraniţa, denumită prin părţile Olteniei bălegar ros sau putrezit, produs 

cunoscut şi folosit, de asemenea, ca îngrăşământ organic, care însă se deosebeşte de compost 

atât prin metoda de producere, cât şi  prin compoziţie şi proprietăţi. 

Compostul este un îngrăşământ organic rezultat în urma fermentării controlate a unui 

amestec de deşeuri organice, precum resturile vegetale (coceni, paie, frunze verzi şi uscate, 

crengi, buruieni etc.), resturile de fructe şi zarzavaturi din bucătărie, bălegarul, urina, mustul 
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de gunoi, nămolurile zootehnice şi orăşeneşti, deşeurile din industria alimentară, textilă, 

forestieră şi extractivă etc., singure sau împreună cu compuşi minerali, precum cenuşa 

vegetală, ipsosul, varul, îngrăşămintele chimice cu azot şi fosfor etc. 

De ce compost ? 

Majoritatea specialiştilorşi practicienilor recomandă compostul fără rezerve deoarece: 

 este unica soluţie pentru decontaminarea terenurilor de gunoaie zootehnice şi 

deşeuri menajere şi pentru reducerea poluării solurilor şi a apelor de suprafaţă şi de 

adâncime cu nitraţi, fosfaţi şi metale grele; 

Fiecare persoană adultă produce anual circa 400 kg de deşeuri menajere (resturi de bucătărie ori 

din grădină, ambalaje din hârtie, sticlă şi material plastic, deşeuri de materiale textile, 

încălţăminte veche, fier vechi etc.), pe care, din comoditate sau neştiinţă, le aruncă de-a valma la 

gunoi, care la ţară se află într-un loc ne-amenajat din fundul curţilor. După ce, împreună cu 

bălegarul de la animale, se face de-o roabă, căruţă sau de-o remorcă, gospodarii satelor, în 

special din Câmpia Română, le cară (mai ales primăvara şi toamna) şi le aruncă pe unde apucă: 

la marginea satelor, pe malurile râurilor, lacurilor şi a bălţilor sau pe marginea drumurilor.  

În acest fel, în fiecare localitate se irosesc, anual, câteva hectare de teren şi sunt poluate mai 

toate apele de suprafaţă şi de adâncime cu nitraţi, fosfaţi şi metale grele.  

 este un produs igienic, curat de seminţe de buruieni şi de microorganisme 

patogene;   

Spre deosebire de gunoiul de grajd, compostul este curat de seminţe germinabile de buruieni şi 

de microorganisme patogene, deoarece la unele tipuri de compost nu se folosesc resturi de 

buruieni cu seminţe sau de plante atacate de boli, iar în cazurile obişnuite de producere a 

compostului, în primele săptămâni temperatura din platforma de compost creşte până la 50 – 70 

0
C, prag termic la care scapă vii doar accidental unele seminţe şi microorganisme.    

Procesul obişnuit de transformare a materialelor organice în compost are 3 faze importante: 

a. Faza fierbinte, care începe imediat după construirea grămezii de compost, durează 1 – 

2 săptămâni şi constă în creşterea rapidă a temperaturii din interiorul grămezii, până la 60 

– 70 C
0
.  

Când temperatura compostului este mai mică de 60 C
0
, fermentarea se face mai încet, 

germenii unor microorganisme patogene rămân vii şi este stimulată germinaţia seminţelor 

de buruieni. Temperatura scăzută se asociază cu lipsa sau insuficienţa aerului în grămadă, 

problemă care poate fi rezolvată prin refacerea platformei de compost sau prin construirea 

unor găuri (coşuri) verticale de aerisire. Coşurile de aerisire se amplasează sau se fac de-a 

lungul platformei, la distanţe de 0.7 – 2.0 m, au diametrul de 12 - 30 cm. şi lungimea de, 

aproximativ, ¾ din înălţimea grămezii şi pot fi  tuburi de plastic, coşuri de  lemn găurite 

sau simple găuri făcute cu cazmaua în grămadă, care apoi se umplu cu paie, tulpini de 



 

 227 

porumb, floarea-soarelui, trestie, sorg sau corzi de viţă de vie şi alte materiale organice 

grosiere. ―Aerisirea‖ platformei se opreşte după 2 – 5 zile prin înlocuirea coşurilor de 

aerisire cu materiale compostabile. 

Încălzirea exagerată a grămezii de compost este provocată de creşterea conţinutului de 

aer, situaţie ce poate fi rezolvată prin stropirea platformei cu apă. Cantitatea de apă cu 

care se stropeşte grămada de compost, nu trebuie însă să depăşească capacitatea de 

reţinere a materialelor organice. 

Aşadar, în această fază trebuie controlate permanente temperatura şi umiditatea din 

interiorul compostului. 

Testul de temperatură constă în introducerea unui băţ de lemn uscat în mijlocul   grămezii 

de compost. Dacă, după 5 – 10 minute, capătul băţului introdus în platformă este fierbinte 

şi uscat, înseamnă că temperatura compostului este foarte mare, iar dacă este umed şi 

călduţ, înseamnă că temperatura compostului este mică. Parametrii optimi de căldură şi 

de umiditate  se ating atunci când băţul arde şi este lipicios. Temperatura compostului se 

poate măsura, de asemenea, cu ajutorul unor termometre speciale. Umiditatea 

compostului se determină prin introducerea în grămada de compost a unui mănunchi de 

paie uscate. După aproximativ 5 minute, paiele se scot şi se analizează prin palpare. 

Această analiză poate să evidenţieze una din următoarele 3 situaţii posibile:    

- paie uscate, înseamnă că umiditatea compostului este foarte mică; 

- paie lipicioase, semn că grămada de compost are o umiditate bună; 

- paie umede (prin stoarcere cad picături de apă), semn că umiditatea 

compostului este foarte mare. 

Pentru a ajunge la o concluzie reală şi corectă asupra modului de desfăşurare a acestei 

faze de compostare, este bine ca rezultatele testelor de temperatură şi umiditate să fie 

corelate cu alte observaţii, precum cantitatea de vapori şi mirosurile care se degajă din 

platformă. Dacă se degajă cantităţi mari de vapori înseamnă că temperatura 

compostului este ridicată, iar dacă nu se observă vapori şi platforma degajă un miros 

acid, înseamnă că temperatura de fermentare este scăzută. 

 

b. Faza de răcire – începe prin scăderea lentă a temperaturii compostului la 50 
0
C, 40 

0
C 

şi în final la 20 – 30 
0
C. Durata acestei faze variază între 1 – 2 luni sau 1 an în funcţie de 

însuşirile materialelor organice, de metoda de compostare, de factorii climatici şi de 

atenţia acordată compostării. În această fază materialele organice sunt transformate de o 

serie de microorganisme (colembole, viermi etc.) care limitează dezvoltarea ciupercilor, 

iar azotul eliberat de acestea este oxidat şi transformat în nitraţi. 
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c. Faza de maturare – începe după ce temperatura compostului se stabilizează la 15 – 25 

0
C

 
şi, din punct de vedere teoretic, nu se termină niciodată. Din punct de vedere practic, 

compostul este gata când îndeplineşte condiţiile prezentate în tabelul 4.4.12. 

În faza de maturare ia naştere humusul şi cel mai important rol îl au râmele şi alte animale 

mici care se hrănesc cu materiale organice şi fixează azotul în proteine. Tot acum, 

volumul grămezii de compost se reduce foarte mult. 

 este o sursă importantă şi de lungă durată de humus pentru sol şi de elemente 

nutritive pentru plante; 

Humusul din compost contribuie la agregarea particulelor minerale din sol şi, indirect la 

creşterea permeabilităţii solului pentru apă şi aer, reduce efectele negative ale solurilor acide 

şi alcaline şi constituie sursa principală de calciu, fier, potasiu, sulf şi fosfor pe care plantele le 

absorb direct şi foarte uşor. Compostul conţine, de asemenea, toate microelementele necesare 

creşterii şi dezvoltării plantelor (tabelul 5.4.2.5.11). 

Tabelul  5.4.2.5.11 

Principalele însuşiri fizico-chimice ale diferitelor tipuri de compost 

( Mark Van Horn, citat de NASAA, 1997; Van Mansvelt J.D., Van der Lubbe M.J., 1999, Vasilica 

Stan,1996) 

Însuşirea 
U.M 

Valori obişnuite 

Mărimea particulelor cm 0.5 – 5.0  

Umiditatea 
% 

50 – 65  

Conţinutul de dioxid de carbon (CO2) % < 2.0 

Conţinutul de materie organică % 20 – 40  

Raportul Carbon/Azot  C/N 20: 1 – 30: 1 

pH  7 – 8 

Conţinutul de azot total (N) % 0.5 – 2.3 

                 Conţinutul de nitraţi (NO3) ppm 100 – 300 

                 Conţinutul de amoniu (NH4) ppm  0.5 – 2 

Conţinutul de fosfor total (P2O5) % 0.25 – 0.70 

Conţinutul de potasiu (K2O) % 0.30 – 0.97 

Conţinutul de magneziu (MgO) % 0.15 – 0.70  

Conţinutul de calciu (CaO) % 1.50 – 5.00  

Conţinutul de bor (B)  ppm 15.0 – 30.0 

Conţinutul de cupru (Cu) ppm 50 – 350  

Conţinutul de mangan (Mn)  ppm 250 – 600  

Conţinutul de zinc (Zn)  ppm 500 – 1000  

Conţinutul de fier (Fe)  ppm 600 – 2200  

Conţinutul de cadmiu (Cd)  ppm 0.6 – 7.0  

Conţinutul de nichel (Ni) ppm 10.0 – 100  

Conţinutul de plumb (Pb)  ppm 15 – 250  

 

Datorită acestor însuşiri chimice şi fizice favorabile creşterii şi dezvoltării plantelor şi a 

raportului C/N corespunzător cerinţelor microorganismelor din sol şi, ca atare uşor de 



 

 229 

―armonizat‖ cu cel al solurilor cultivate (~11), compostul este cel mai bun îngrăşământ 

organic, ideal, ca diversitate de elemente nutritive şi echilibru cantitativ între ele, pentru orice 

tip de teren agricol şi de plantă cultivată.  

 

 în sol, compostul acţionează ca un burete absorbant de apă şi elemente 

nutritive, inclusiv de metale grele – cadmiu,  plumb, nichel etc.  

Spre deosebire de apă şi elementele nutritive utile plantelor cultivate (azot, fosfor, potasiu, 

calciu, magneziu, sodiu, sulf, bor, mangan, zinc etc.), metalele grele (Cd, Pb, Ni etc.) din 

compost sunt fixate în substanţe complexe greu solubile şi inaccesibile plantelor. Ca atare în 

parcelele fertilizate cu compost plantele absorb cea mai mică cantitate de metale grele (Lima, 

Silva si Korn, 2000 ). 

Rezultatele experimentale obţinute de N. Vilău la SCDA Caracal, judeţul Olt, în perioada 

1990 - 1994 au evidenţiat, de asemenea, că sfecla de zahăr cultivată după soia erbicidată cu 

PIVOT a crescut şi s-a dezvoltat normal numai în parcelele fertilizate cu compost.   

 

 protejează plantele de boli şi dăunători; 

Compostul încorporat în sol şi fracţia lichidă a maceratului de compost (o parte compost şi 

trei părţi apă ―dospite‖ timp de 3 zile) aplicată foliar ţin sub control o gamă largă de agenţi 

patogeni: nematozi şi, respectiv, viruşi, bacterii şi ciuperci.  

 

 este, pentru cei întreprinzători, o afacere profitabilă; 

Pe piaţa internaţională o tonă de compost costă aproximativ 160$, iar la noi preţul a 1 kg de 

pământ de flori, din care numai 1/4 - 1/5 este compost, este de, aproximativ 0.25 EURO. 

Dacă ţinem cont că, din deşeurile menajere organice pe care le producem, anual, fiecare 

dintre noi, se pot obţine 60 kg de compost, reiese că, în fiecare an, aruncăm la gunoi 60 – 75 

Euro la care trebuie adăugată taxa de gunoi pe care, vrând - nevrând, trebuie s-o plătim.     

 

 producerea compostului este o activitate instructivă şi chiar distractivă; 

Producătorii de compost susţin că această activitate este un prilej bun de formare şi 

consolidare a spiritului gospodăresc şi a dragostei pentru natură, precum şi de descoperire şi 

însuşire a noi cunoştinţe şi aptitudini privind reciclarea substanţelor nutritive, 

decontaminarea terenurilor şi a apelor şi înfrumuseţarea peisajelor agricole prin valorificarea 

superioară a gunoaielor menajere şi agricole.  

De asemenea, această activitate are şi o latură amuzantă legată de folosirea râmelor şi a altor 

vieţuitoare folositoare în procesele de compostare, al căror comportament fascinează şi 

stimulează imaginaţia, în special a copiilor. 
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De ce “NU compost” ? 

Comparativ cu producţia de deşeuri organice menajere şi agricole, cantitatea de compost care 

se produce în România este foarte mică, deoarece: 

- compostarea necesită multă muncă şi timp îndelungat; 

- compostul are o întrebuinţare limitată în ciupercării şi, parţial, în legumicultură, 

floricultură, pomicultură, silvicultură şi, dacă mai rămâne, în cultura plantelor de 

câmp; 

- fertilizarea cu compost nu asigură, întotdeauna, sporuri semnificative de 

producţie (mai ales în primul an); 

- conţinutul compostului în substanţe nutritive este mic în comparaţie cu 

compoziţia îngrăşămintelor chimice; 

- grămada (platforma) de compost atrage muştele, coropişniţele şi alte insecte 

dăunătoare, precum şi şobolanii, şoarecii şi şerpii; 

- compostul nu se poate produce oriunde există deşeuri menajere şi agricole; 

- producerea de compost impune o anumită pricepere, îndemânare si mai ales 

rigurozitate, pe care sperăm să le formăm şi să le stimulăm prin această lucrare; 

- gospodarii români nu au prins ―gustul‖ afacerii cu compost.  

De asemenea, decizia de a produce compost depinde şi de: ataşamentul persoanelor care 

produc compost faţă de ideea de compostare, interdicţiile sacre, mărimea platformei de 

compostare, cantitatea de compost care trebuie produsă, destinaţia compostului, cantitatea de 

material organic disponibil, ritmicitatea de procurare a materialelor pentru compostare, 

calitatea materialelor de compostare, dotarea cu maşini, instalaţii şi echipamente de mărunţit 

şi de amestecat materialele organice, structura plantelor cultivate etc. 

Care sunt principalele tipuri de compost? 

Realitatea sugerează clasificarea composturilor în funcţie de sursa de materiale organice 

sau agentul şi locul de compostare: 

 

Compostul de casă sau vermicompostul; 

Acest compost se produce în casă, din deşeuri menajere şi cu ajutorul râmelor şi, ca atare, 

este cunoscut mai ales sub numele de vermicompost. 

Vermicompostul este un îngrăşământ organic de culoare neagră format dintr-un amestec de 

dejecţii (coprolite) de râme, materiale organice în diferite stadii de descompunere, coconi de 

râme, râme vii şi alte vieţuitoare. Coprolitele sunt o masă biologic activă formată din 

numeroase bacterii, enzime şi resturi organice nedigerate de râme. 
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Un alt component important al vermicompostului este humusul, un material complex bogat 

în acid humic şi, desigur, în forme uşor asimilabile de către plante de calciu, fier, potasiu, 

sulf şi fosfor.   

 

Compostul de grădină sau de curte; 

Compostul de curte este un îngrăşământ organic rezultat în urma fermentării controlate a 

unui amestec de deşeuri zootehnice şi de resturi vegetale care se produc şi prisosesc în 

gospodăriile şi grădinile (curţile) ţărăneşti.  

Datorită volumului relativ mic de deşeuri organice care se produc zilnic într-o gospodărie, 

inclusiv în cele profilate pe creşterea animalelor, procesul de compostare se desfăşoară în 

două etape:  

- etapa de colectare a materialelor organice, care de obicei se face într-un recipient 

sau loc special amenajat (betonat şi cu fosă de colectare a dejecţiilor lichide) în curtea 

casei sau a fermei şi în apropierea sursei de materiale;  

- etapa de  compostare propriu-zisă, care se desfăşoară pe un teren îndepărtat de 

locuinţele oamenilor, adăposturile de animale şi de sursele de apă potabilă sau, cel 

mai bine, pe câmp, la cel mai apropiat capăt al parcelei care urmează a fi fertilizată cu 

îngrăşăminte organice. 

Compostul comunitar; 

Până nu de mult, acest tip de compost era denumit compost urban din cauză că se producea 

numai pe platformele (gropile) de gunoi orăşeneşti. 

Aşadar, compostul comunitar este un îngrăşământ organic care se (poate) produce din 

deşeurile organice colectate de la populaţie. Acest compost se produce, de asemenea, în două 

etape: o primă etapă de colectare selectivă (separată) a deşeurilor şi alta de compostare 

centralizată. 

Sfatul meu pentru toţi ţăranii şi orăşenii este să colecteze deşeurile organice separat  şi apoi 

să le composteze conform uneia din reţetele de compostare descrise în continuare, pentru că 

toţi au nevoie de compost, cel puţin pentru a schimba pământul la florile de apartament sau 

pentru a îngrăşa terenul din grădiniţa de flori şi, eventual de legume. 

La noi, colectarea şi compostarea gunoaielor menajere comunitare, atât organice, cât şi 

anorganice se face de-a valma şi, în acest fel, sporesc doar numărul şi volumul gropilor de 

gunoi, iar când se aplică pe teren fac mai mult rău decât bine ca urmare a infestării acestuia 

cu o cantitate apreciabilă de deşeuri anorganice – plastice, metale, sticle, textile sintetice. 

Această metodă de colectare şi compostare comună a deşeurilor menajere este însă de dorit, 

dar, aşa cum spune domnul Prof. dr. ing. Gheorghe Ştefanic, lipsesc instalaţiile şi 
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echipamentele mecanice necesare de separare, după compostare, pe categorii şi fracţii de 

materiale organice - compost şi anorganice – plastic, metal, sticlă, textile sintetice etc.. 

 

Compostul de câmp; 

Acest tip de compost este invenţia şcolii elveţiene de agricultură organică a lui Muller şi 

Rusch şi se produce direct în câmp din resturile vegetale care rămân după recoltarea 

plantelor cultivate, inclusiv a buruienilor care le însoţesc, precum şi din plantele cultivate ca 

îngrăşăminte verzi, în amestec cu puţin pământ din stratul superficial al solului pe care au 

crescut. 

Compostul pentru ciupercării; 

Face parte din categoria composturilor speciale şi se produce, oriunde există spaţii acoperite 

(remize, şoproane, magazii, beciuri etc.), dintr-un amestec de gunoi de cal sau/şi de păsări şi 

paie de grâu, secară, triticale, orz sau orez, proaspete (nu mai vechi de 1 an) şi nealterate, 

precum şi substanţe minerale (amendamente calcaroase, superfosfat şi uneori uree tehnică, 

care poate fi înlocuită cu urină şi must de gunoi), corespunzător cerinţelor ciupercilor privind 

conţinutul de carbon şi de azot şi reacţia (slab alcalină: pH = 7 – 8) mediului de nutriţie. De 

asemenea, acest compost se deosebeşte de celelalte tipuri, prin timpul relativ scurt de 

producere (~ 30 zile) şi respectarea, ad litteram, a reţetei de compostare. 

Compostul în corn de vacă 

Compostul în corn de vacă este cel mai concentrat şi, datorită puterii sale de „însufleţire‖ a 

ogoarelor, cel mai valoros îngrăşământ organic. Acest tip de compost se produce după o 

reţetă a lui Rudolf Steiner în care cele mai importante elemente sunt: „containerul‖ (coarne 

de vacă) şi locul de depozitare (în sol, la 0.6 – 1.0 m adâncime) şi perioada de compostare 

(octombrie – martie), precum şi metoda de obţinere şi de aplicare a preparatului lichid din 60 

– 90 grame de compost solid, cât conţin 2 – 3 coarne de vacă, pentru fertilizarea fiecărui  

hectar de teren (Toncea, 2009). 

Care sunt cele mai cunoscute metode de compostare ? 

În funcţie de modul cum se desfăşoară procesele de compostare a materialelor organice, 

metodele de compostare se grupează în două categorii: 

- metode aerobe, sau de tip INDORE, prin care se asigură prezenţa şi, mai ales, 

circulaţia aerului în grămada (platforma) de compost; 

- metode anaerobe, sau de tip BANGALORE, prin care nu se permite circulaţia 

aerului în platformă, deoarece grămada de compost se  spoieşte cu pământ sau se 

acoperă ermetic cu folie sau cu un strat gros de iarbă. 

Ca orice lucru făcut de om, nici-una din aceste metode nu este însă perfectă, fiecare având 

atât avantaje, cât şi dezavantaje (tabelul 5.4.2.5.12): 
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Tabelul 5.4.2.5.12 

Avantajele şi dezavantajele metodelor de compostare 

(Toncea, 2002) 

 Metode aerobe Metode anaerobe 

 

Avantaje 

Descompunere rapidă şi completă a 

materialelor organice; 

Distrugere, aproape totală, a 

seminţelor de buruieni şi a sporilor 

de microorganisme patogene; 

Control total asupra proceselor de 

fermentare;  

Accesibile celor cu mai puţină experienţă; 

Puţin pretenţioase faţă de mărimea şi locul 

de amplasare al platformei; 

Consum mic de apă şi de forţă de muncă; 

Producţie mai mare de compost; 

Pierderi mici de azot; 

 

Dezavantaje 

Pretenţioase faţă de locul şi mărimea 

platformei de compostare; 

Consum mai mare de apă şi de forţă 

de muncă; 

Pierderi mai mari de azot; 

Descompunere înceată şi incompletă a 

materialelor organice; 

Distrugere parţială a seminţelor de 

buruieni şi a sporilor agenţilor patogeni; 

Control limitat al fermentării; 

 

Din dorinţa de a reduce timpul de producere a compostului, cheltuielile cu forţa de muncă şi 

consumul de apă şi de alte materiale specifice, producătorii de compost combină, deseori 

metodele aerobe cu cele anaerobe. Un astfel de caz este compostarea în gropi de pământ şi în 

bazine betonate sau metalice neacoperite, unde numai partea de deasupra grămezii este în 

contact cu atmosfera. 

Cum se (poate)  produce compost ? 

Toate reţetele de compostare se bazează pe următoarele reguli: 

Regula nr. 1    „Compostul se produce cât mai aproape de sursa de “materii prime” 

Regula nr. 2  „Cel mai bun compost se obţine din amestecul mai multor materiale organice 

şi, uneori, minerale diferite” 

Regula nr. 3  „Amestecul pentru compostare se realizează din cantităţi, relativ egale de  

materiale organice verzi şi uscate, mari şi mărunte şi proaspete şi vechi” 

Regula nr. 4  „Evoluţia proceselor de compostare şi, desigur, calitatea compostului depind 

de modul cum este dirijată proporţia dintre apa şi aerul din grămada de compost” 

Cum se foloseşte compostul ? 

După ce s-a ―maturizat‖, compostul trebuie analizat şi din punct de vedere agrochimic, fază 

în care se determină pH-ul, conţinutul de apă, macroelemente (N,P,K) şi dacă se poate, de 

microelemente. 

Aşa cum rezultă din tabelul 5.4.2.5.13, un compost matur are pH-ul în jur de 7.3 şi conţine, 

minim, 50% apă, 0.50% azot (N), 0.25% fosfor (P2O5), 0.30% potasiu (K2O) şi numeroase 

microelemente. 
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Pentru a avea efectele dorite, fertilizarea cu compost se face conform următoarelor reguli: 

- compostul este recomandat pentru fertilizarea tuturor plantelor cultivate, dar din 

cauza cantităţilor limitate, se foloseşte, cu prioritate, pentru producerea amestecurilor 

nutritive necesare obţinerii de răsaduri de legume şi flori, şi de puieţi  de pomi, viţă 

de vie etc. şi pentru fertilizarea plantelor legumicole cultivate în solarii, sere şi în 

câmp,  a pomilor şi viţei de vie şi, dacă, mai rămâne, pentru fertilizarea cartofului, 

sfeclei de zahăr, florii soarelui, porumbului şi a altor cereale, plante tehnice şi 

medicinale. 

- compostul trebuie folosit imediat ce a ajuns la maturitate, pentru a evita 

pierderile de elemente nutritive prin evaporare şi, uneori, spălare; 

- epoca de aplicare a compostului depinde de tehnologia de cultivare a plantelor; 

- fiind un îngrăşământ foarte valoros şi relativ greu de produs, doza pentru 

fertilizarea culturilor de câmp nu va depăşi 15 t/ha; 

- compostul se aplică singur, iar pentru producerea răsadurilor şi a puieţilor în 

amestec cu pământ şi nisip în proporţie de 1/3 - 1/5; 

- compostul se aplică prin împrăştiere uniformă pe teren sau localizat, la cuib, în 

jurul plantelor şi pe rândul de plante; 

- în cazul când se foloseşte singur, compostul trebuie încorporat imediat (dacă se 

poate concomitent) în sol, cu orice unealtă sau maşină de lucrare superficială (maxim 

15 cm) a solului (casma, sapă, furcă, plug, grapă cu discuri etc.), pentru a evita 

pierderile de elemente nutritive prin evaporare în atmosferă şi spălare în sol; 

- compostul pentru ciupercării va fi folosit conform cerinţelor speciilor de ciuperci, 

iar surplusul şi ceea ce rezultă din ciupercării după încheierea ciclului de producţie, 

se folosesc conform recomandărilor de mai sus. 

Tabelul 5.4.2.5.13 

Însuşirile organoleptice ale compostului 

(NASAA, 1997) 

Modul de apreciere Compost matur Compost imatur 

Vizual Culoare neagră-cafenie; 

Descompus uniform; 

Marunţit fin. 

Culoare deschisă; 

Descompus neuniform 

Olfactiv Miros de pământ reavăn de 

pădure sau de flori; 

Miros de amoniac, de materiale 

organice în descompunere sau 

de stricat. 

Tactil Răcoros, sfărâmicios şi reavăn. Cald, uscat sau umed 

 

 

 

Anexa 1 
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Cantitatea de gunoi produsă de diferite specii de animale crescute în sistem gospodăresc 

(Davidescu, 1963) 

Specia de 

animale 

Cantitatea zilnică 

(kg/zi/animal) 

Perioada de 

stabulaţie 

Cantitatea 

anuală 

 Dejecţii solide Dejecţii lichide Aşternut (% / an) (t/an şi animal) 

Bovine  20.0 – 30.0 10.0 – 15.0 2.0 – 4.0 50 5.8 – 8.9 

Cabaline 15.0 – 20.0  4.0 – 6.0 2.0 – 4.0 50 3.8 – 5.5 

Porcine 1.5 – 2.5 2.5 – 4.5 2.0 – 3.0 90 2.0 – 3.3 

Ovine 1.5 – 2.5 0.6 – 1.0 0.5 – 1.0 40 0.4 – 0.7 

Păsări - - - 90 6 – 8 kg 

 

Anexa 2 

Compoziţia medie a gunoiului de grajd 

(Chambers şi colab., 2000) 

Tip de gunoi  Apă Azot 

(N) 

Fosfor 

(P2O5) 

Potasiu 

(K2O) 

Magneziu 

(MgO) 

Sulf 

(SO3) 

a. Gunoi de grajd kg/tonă 

     Gunoi de bovine 750 6.0 3.5 8.0 0.7 1.8 

     Gunoi de porc 750 7.0 7.0 5.0 0.7 1.8 

     Gunoi de păsări  700 16.0 13.0 9.0 2.2 3.8 

     Gunoi de păsări 400 30.0 25.0 18.0 4.2 8.3 

b. Turbureală (suspensie de dejecţii lichide şi solide) kg/m
3
 

      Bovine 940 2.6 1.2 3.1 0.7 0.8 

      Porcine 960 4.0 2.0 2.5 0.4 0.8 

      Ape uzate 990 0.25 urme 0.3 - - 

 c. Fracţia lichidă din gunoi şi 

turbureală 

970 2.0 o.5 3.0 - - 

 

Îngrăşămintele  verzi  sunt diferite plante, mai ales leguminoase care se cultivă în mod special, 

singure sau în amestec, pentru a îmbunătăţi însuşirile solului.  

Importanţă 

Aceste îngrăşăminte au fost remarcate încă din antichitate datorită efectelor lor multiple asupra 

solului: creşterea conţinutului de materie organică şi a rezervelor de azot mineral, protecţia 

împotriva eroziunii, creşterea capacităţii solului de reţinere a apei şi a elementelor nutritive, 

intensificarea activităţii microorganismelor şi reducerea gradului de infestarea a terenurilor 

cultivate cu buruieni şi agenţi patogeni.  

Dintre dezavantajele îngrăşămintelor verzi semnalăm costurile relativ mari cu înfiinţarea, 

recoltarea şi încorporarea culturilor şi efectele de blocare a azotului mineral şi de intensificare a 

mineralizării materiei organice din sol. 

Plante cultivate pentru ăngrăşământ verde 

Majoritatea plantelor cultivate ca îngrăşământ verde fac parte din 3 familii botanice: 

- Leguminosae: bob, mazăre, măzăriche, lupin, fasoliţă, soia, seradela, trifoi, 

sulfină, coronişte etc. 
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- Cruciferae: rapiţă, muştar, siletta etc. 

- Gramineae: secară, triticale şi ovăzul în amestec cu leguminoasele anuale; 

Tehnologia de cultivare şi aplicare 

Datele tehnice privind producerea şi folosirea celor mai importante îngrăşăminte verzi sunt 

prezentate în tabelul 5.4.2.5.14. 

Tabelul 5.4.2.5.14 

Îngrăşăminte verzi 

(Aubert,1981) 

Specia Cantitatea de elemente 

nutritive din partea aeriană 

NS 

(kg/ha) 

Locul în 

rotaţie 

Epoca de 

semănat 

Epoca de 

aplicare  

N 

(kg/ha) 

P2O5 

(kg/ha) 

K2O 

(kg/ha) 

Trifoi 30 - 70 10 - 20 40 - 70 5 - 6 Cultură 

ascunsă 

Primăvara Toamna 

Măzăriche 50 – 70 15 - 20 50 - 80 100 - 120 Cultură dublă August Toamna 

Primăvara  

Bob 30 - 100 10 - 30 30 - 

120 

150 - 200 Înaintea unei 

culturi de vară 

Februarie 

- Martie 

Mai – Iunie 

Măzăriche 

+ mazăre 

+ bob 

50 - 120 10 - 30 50 - 

120 

50  

+ 50  

     + 80 

Cultură dublă;  

Înaintea unei 

culturi de vară 

August 

Februarie 

- Martie 

Toamna 

Primăvara 

Mai – Iunie 

Rapiţă 50 - 100 20 - 40 80 - 

180 

4 După cereale August Tomana 

Primăvara 

Muştar 40 - 80 20 - 30 80 - 

120 

12 - 15 După cereale August  Toamna 

Primăvara 

Siletta 30 - 180 20 - 60 80 - 

220 

15 - 20 Înaintea unei 

culturi de vară 

Martie Mai – iunie 

NS = norma de sămânţă; 

Fertilizarea cu aceşti fosfaţi dă cele mai bune rezultate pe solurile acide, unde ionii de hidrogen din sol 

creează un mediu favorabil transformării rocii fosfatice într-un îngrăşământ cu fosfor uşor asimilabil de 

către plante.      

 

Zgura lui Thomas este un produs secundar rezultat din procesul de prelucrare a fontei în oţel. Se prezintă 

sub formă de pulbere fină şi are culoarea cenuşie-negricioasă. Este un îngrăşământ puţin solubil în apă, 

dar solubil în acizi slabi şi citrat de amoniu. Compoziţia chimică a acestul îngrăşământ variază în funcţie 

de materialele folosite (Davidescu, 1963): 

    Fosfor total (P2O5)  = 11 – 24% 

    Fosfor asimilabil (P2O5)     = 10 – 21% 



 

 237 

    Calciu (CaO)   = 38 – 50% 

    Magneziu (MgO)  =   2 – 5% 

    Mangan (MnO)  =   5 – 13%  

    Siliciu    =   2.5 – 13% 

    Aluminiu (Al2O3)  =   0.6 – 1.55 

    Fier    =   8 – 15 

    Sulf (SO2)   =   0.1 – 0.6% 

Acest îngrăşământ se recomandă la plantele cultivate pe terenurile cu reacţie acidă. 

Făina de oase se prezintă sub forma unei pulberi de culoare alb-murdar, aspră la pipăit. În funcţie de 

procedeul de fabricare conţine în medie 15 – 34% P2O5 şi 0.7 – 4% N. Se recomandă prioritar pe solurile 

cu reacţie acidă sau neutră. 

Îngrăşăminte cu potasiu  

Dintre îngrăşămintele minerale cu potasiu, la noi în ţară se produce şi se foloseşte frecvent cenuşa de 

lemn şi de alte materiale organice. 

Cenuşa este reziduul solid care rămâne în urma arderii complete a substanţelor organice vegetale. Din 

datele prezentate în tabelul 5.4.2.5.17 reiese că cenuşa este un îngrăşământ potasic care conţine însă şi 

însemnate cantităţi de fosfor, calciu, magneziu şi microelemente.  

Tabelul 5.4.2.5.17 

Compoziţia chimică a cenuşei diferitelor plante 

(Davidescu, 1963) 

Materialul organic % 

K2O P2O5 CaO Na2O MgO Fe2O3 SiO2 

Conifere 6.0 – 6.9 2.5 35.0 - - - - 

Foioase 10.0 3.5 30.0 - - - - 

Paie de grâu 9.4 – 17.8 3.4 – 8.8 5.8 1.4 2.5 0.6 67.4 

Paie de secară 9.7 – 22.0 3.3 – 6.3 8.5 - - - - 

Vreji de cartofi 21.4 7.8 32.6 - - - - 

Tulpini de porumb 27.2 9.1 5.7 0.8 11.4 0.8 40.2 

Fân de trifoi 27.0 10.7 29.3 0.8 8.3 4.6 6.2 

Tulpini floarea-soarelui 26.0 – 36.0 2.5 18.5 - - - - 

Tulpini de in 34.0 6.2 24.8 4.4 15.0 3.7 6.7 

Tulpini de hrişcă 35.0 – 46.6 11.2 18.4 2.2 3.6 - 5.5 

Cărbuni 0.12 0.08   2.6 - - - - 

Cenuşă de turbă 1.16 1.08 15.6 - - - - 

 

Cenuşa se poate aplica pe toate tipurile de sol şi în orice perioadă de timp: înainte de arătură, la 

pregătirea terenului pentru însămânţare şi în timpul vegetaţiei culturilor. De asemenea, cenuşa se 

poate folosi la tratamentul seminţelor (10 – 15 kg/ha), localizat pe rând (100 – 200 kg/ha) sau la cuib   

(15 – 20 g la fiecare cuib), concomitent cu semănatul şi foliar, sub formă de soluţii (50 – 150 g 

cenuşă dizolvată în 10 l de apă).  
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Îngrăşăminte cu magneziu 

Substanţele folosite în agricultură ca îngrăşăminte cu magneziu sunt foarte numeroase. În afară 

de dolomit, agricultorii ecologişti mai folosesc sulfatul de magneziu de origine marină sau terestră 

(kiseritul). 

 

Îngrăşăminte cu siliciu 

Cele mai frecvent folosite sunt granitul, bazaltul şi porfirul care, în afară de siliciu  (50 – 65% SiO2) 

mai conţin potasiu (3 – 10% K2O), magneziu (2 – 7% MgO) şi o gamă largă de microelemente. 

Problemele acestor îngrăşăminte sunt costurile mari cu mărunţirea şi gradul redus de solubilitate al 

elementelor nutritive. 

Tabelul 5.4. 2.5.18 

Condiţii de folosire a principalelor produse minerale naturale în agricultura ecologică 

(Aubert, 1981) 

Produsul mineral natural Reacţia solului Doza 

(t/ha) 

Epoca de 

aplicare 

Comentarii 

1. Amendamente cu calciu 

1.1 Alge lithothamne  

         (40 – 50% CaO)   

Acidă 0.1 – 0.6 Toamna sau 

primăvara 

Conţine magneziu şi 

microelemente. Se foloseşte 

şi ca îngrăşământ foliar (30 

– 50 kg/ha); 

1.2 Piatră de var 

măcinată  

        (40 – 55% CaO) 

Acidă 0.3 – 2.0 Toamna Costuri mari de producţie şi 

transport;  

1.3. Marnă (15 – 30 % CaO) Acidă 3.0 – 15.0 Toamna Se foloseşte pe solurile 

nisipoase şi humifere; 

1.4 Dolomit (25 – 30% CaO) Acidă 0.5 – 1.0 Vara sau 

toamna 

Se recomandă pe solurile cu 

deficit de magneziu; 

2. Îngrăşăminte minerale cu fosfor 

2.1 Fosfaţi naturali (25 – 30% 

P2O5) 

Acidă 0.2 – 0.4 Vara sau 

toamna 

Se folosesc prioritar pe 

solurile acide; 

2.2 Cretă fosfatică (7 – 9% 

P2O5) 

Acidă 0.5 – 1.0 Vara sau 

toamna 

Se folosesc pe solurile 

acide, mijlociu şi bine 

aprovizionate cu fosfor 

asimilabil; 

2.3 Zgura lui Thomas Acidă – Neutră 0.3 – 0.6 Toamna Se foloseşte în alternanţă cu 

fosfaţii naturali; 

2.4 Făina de oase Acidă - Neutră 0.2 – 0.5 Toamna Excelent îngrăşământ cu 

fosfor; 

3. Îngrăşăminte minerale cu potasiu 

3.1 Patentkali (28% K2O) Toate tipurile 0.2 – 0.4 Toamna sau 

primăvara 

Conţine şi magneziu (8% 

MgO) şi sulf; Se foloseşte 

decât în caz de necesitate şi 

în cantităţi moderate; 

3.2 Cenuşă de lemn (5 – 9% 

k2O) 

Toate tipurile 0.5 – 1.0 Toamna sau 

primăvara 

Excelent îngrăşământ cu 

potasiu; 

4. Îngrăşăminte minerale cu magneziu 

4.1 Sulfat de magneziu (20 – 

26% MgO) 

Neutră - Alcalină 0.2 – 0.4 Primăvara Poate fi de origine marină 

sau terestră (Kiserit) 
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Produsul mineral natural Reacţia solului Doza 

(t/ha) 

Epoca de 

aplicare 

Comentarii 

5. Îngrăşăminte minerale cu siliciu 

5.1 Roci silicioase măcinate 

(granit, bazalt, porfire) (50 – 

65% SiO2)  

Toate tipurile 0.3 – 2.0 Toamna Conţin şi potasiu (3 – 10% 

K2O), magneziu (2 – 7% 

MgO) şi  microelemente; 

 

5.4.2.6 Irigaţia 

 Deşi în absenţa apei nu poate exista nicio formă de viaţă, irigaţia nu este o lucrare agricolă  strict 

obligatorie, deoarece în mulţi ani şi în multe zone si unităţi agricole se face agricultură şi fără irigaţii, pe 

seama resurselor naturale de apă. Este însă o lucrare obligatorie care se execută pentru a se asigura apa 

necesară plantelor în perioadele de consum maxim şi/sau pentru a se reface şi menţine rezerva de apă din 

sol în caz de secetă.  

Scurt Istoric 

Irigaţia are o istorie de de peste 5 mii de ani, multe civilizaţii precum cea mesopotamiană, 

chineză, egipteană, indiană, aztecă, incaşă, cartagineză etc. înflorind pe seama dezvoltării 

irigaţiei şi, desigur a agriculturii pe văile marilor cursuri de apă – Nil, Tigru şi Eufrat, Gange, 

Fluviul Galben etc. . Aceeaşi istorie consemnează, de asemenea, reversul medaliei – decăderea 

şi chiar dispariţia acestor civilizaţii ca urmare a distrugerii fie a sistemelor de irigaţii fie şi mai 

grav, a degradării terenurilor irigate, în special datorită salinizării secundare şi a înmlăştinirii 

solurilor. În prezent, pe glob se irigă peste 145 milioane ha, iar în România aproximativ 330 mii 

ha, deşi România are o densitate relativ mare de râuri şi lacuri şi, desigur,  multă apă bună de 

irigat (circa 190 miliarde m
3
/an) şi în anul 1989 avea amenajate pentru irigat 3.1 milioane ha 

(Mureşan şi colab, 1992). Distrugerea sistemelor de irigaţii din România de după 1989, unele 

abia date în funcţiune, a avut aceleaşi consecinţe ca şi în cazurile istorice precedente, decăderea 

întregii agriculturii şi dispariţia multor localităţi din zone irigate, altădată înfloritoare. 

  

 Bazele teoretice ale irigaţiei  

După cum se menţionează în toate lucrările ştiinţifice de biologie, celula vegetală nu 

funcţionează normal decât dacă este saturată cu apă. Ca atare, orice plantă este formată, în cea 

mai mare parte, din apă: rădăcina conţine 70 – 95%, tulpina, în jur de 50%, frunzele, între 60 şi 

90%, iar fructele, 85 – 95% din greutatea lor proaspătă. Cele mai sărace în apă sunt seminţele 

mature, care conţin 7 – 15% apă (N. Zamfirescu, 1977). Pe de altă parte, apa din celulele, 

ţesuturile şi organele plantelor este supusă unor neîncetate şi ample variaţii ca urmare a 

influenţei numeroşilor factori interni şi externi, în special a apei din sol şi din atmosferă.  

 Definiţii 

Cuvântul irigaţie este de origine latină – irrigătið, irrigătiðnis, pe care romanii îl foloseau cu 

sensul de a uda terenul (si non pluet, aqua irrigato in areas CAT – dacă nu va ploua, mână apa 
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pe arături) şi plantele (figat humo plantas et amicos irriget imbres VERG – să înfigă în pământ 

răsaduri şi să le adape cu apă priitoare) sau, figurativ, a stropi (fletu genas SEN – a stropi 

obrajii cu lacrimi; Cõs vino aetatem irriges PL. – stropeşteţi tinereţea cu vin „vechi‖ de Cos), 

cât şi de a inunda (Aegyptum Nilus irrigat CIC – Egiptul inundat de Nil) sau figurativ, a potopi 

(sopor irrigat artus VERG – somnul potopeşte trupul obosit) sau scălda (sol irrigat caelum 

candoare recenti LUCR – soarele scaldă în lumină proaspătă cerul). 

Literatura de specialitate, mai ales din România, foloseşte adesea cuvântul irigare, pe care l-au 

format specialiştii prin substantizarea verbului a iriga, de origine tot latină - irrigõ(inrigõ), care 

se traduce prin a aduce apă răspândind-o pe (în) teren.  

De asemenea, în DEX irigaţia este definită ca un ansamblu de lucrări de îmbunătăţiri funciare 

care asigură aprovizionarea dirijată cu apă a culturilor agricole în vederea sporirii 

productivităţii. 

Aşadar, irigaţia (irigarea) este numele generic al unui ansamblu de activităţi efectuate 

pentru aprovizionarea suplimentară a solului cu apa necesară creşterii şi dezvoltării 

plantelor şi desfăşurării optime a proceselor fizico-chimice şi biologice din sol, cât şi 

pentru menţinerea apei în sol în forme accesibile plantelor şi, eventual, eliminarea 

excesului temporar de apă din şi de pe sol. 

  

 

 Importanţă 

Ca şi în cazul celorlalte elemente agrotehnice purtătoare de costuri, irigaţia are efecte atât bune, 

cât şi rele:   

De ce irigaţie ? 

  Majoritatea specialiştilor în irigaţii susţin irigaţia culturilor pentru că: 

- în unele zone agricole, denumite zone calde secetoase şi, cel puţin, întro fază de 

vegetaţie a culturilor se înregistrează secetă, caracterizată printr-un deficit de umiditate 

a solului şi a atmosferei faţă de nevoile minimale ale plantelor şi solului; 

Conform înţelegerilor internaţionale, zonă caldă secetoasă este considerată aceea în care 

cantitatea anuală de precipitaţii este mai mică sau egală cu 600 mm.  

La noi în ţară, zona caldă secetoasă cuprinde 5 subzone climatice distincte – Litoralul Mării 

Negre şi Delta Dunării, Podişul Dobrogei, Bălţile Dunării, Câmpia Română de Est, Câmpia de 

Terase a Dunarii, Câmpia Română şi Câmpia Banatului. Aşa cum reiese din următoarele 3 tabele 

(5.4.2.6.1, 5.4.2.6.2, 5.4.2.6.3), această zonă are un potenţial agricol foarte mare, atât climatic 

(suma anuală temperaturilor aerului mai mari 
0
C este cuprinsă între 3800 – 4300 

0
C) şi pedologic 

(domină cernoziomurile şi solurile aluviale), cât şi ca suprafaţă (4730 mii ha). Ceea ce-i lipseşte 
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sunt doar precipitaţiile atmosferice, care, în multe situaţii, nu pot fi înlocuite decât cu apa de 

irigaţie.  

Cercetările de specialitate efectuate la staţiunile din reţeaua Institutului Naţional de Cercetare-

Dezvoltare Agricolă Fundulea au demonstrat ca irigaţia este necesară şi în agroecosistemele din 

zona moderată termic (7.5 – 10.5 
o
C) şi subumedă (500 – 800 mm): Câmpia Jijiei şi Podişul 

Bârladului în partea de Est a ţării, Platfoma Cotmeana, Câmpia Găvanu-Burdea, Piemonturile 

Getice şi Piemontul Râmnicului în partea de Sud, Câmpia de Vest şi Piemonturile Vestice în 

partea de Vest şi Podişul Someşan, Câmpia Transilvaniei şi Podişul Târnavelor în centrul ţării, 

unde se înregistrează frecvent, dar temporar, mai ales în fazele de consum maxim de apă al 

plantelor, un deficit de apă în sol. În aceste agroecosisteme, care ocupă 5 438 800 ha, irigaţia este 

eficientă numai dacă se aplică 2 -3 udări şi norme mici de apă şi se ţine cont de cerinţele plantelor 

cultivate şi însuşirile fizice, chimice şi biologice ale solurilor. 

Tabelul 5.4.2.6.1 

Însuşiri climatice ale zonei calde secetoase 

Însuşiri 

pedoclimatice 

Subzona climatică 

Litoralul 

Mării Negre şi 

Delta Dunării 

Podişul Dobrogei, 

Bălţile Dunării şi 

Câmpia Română de 

Est  

Câmpia de 

terase a 

Dunării 

Câmpia 

Română 

Câmpia 

Banatului 

Temperatura 

medie a 

aerului (
0
C) 

 

11,0 – 11,5 

 

10,0 – 11,5 

 

10,5 – 11,5 

 

10,0 – 11,5 

 

10,5 – 11,0 

Σ T> 0 
0
C 4000 - 4050 3800 – 4200 4100 - 4300 3800 - 4300 4000 - 4100 

Precipitaţii 

anuale (mm) 

 

325 – 400 

 

350 – 500 

 

525 - 600 

 

500 - 550 

 

550 - 600 

Primul 

îngheţ 

1 – 8 X 1 – 20 X 20 – 30 IX 5X – 15 XI 25 – 31 X 

Ultimul 

îngheţ 

25 – 29 IV 1 – 27 IV 8 – 20 IV 25 III – 20 IV 5 – 12 IV 

Tip fenofaze Semitimpurii Semitimpurii Foarte timpurii Timpurii Foarte 

timpurii 

Vânturi 

dominante şi 

perioada 

Brizele – 

sezonul cald; 

Brizele – sezonul cald; 

Băltăreţul – toamna şi 

primăvara; 

Vântul negru 

(suhoveiul, sărăcilă) – 

vara; 

Brizele – 

sezonul cald; 

Austrul – toate 

anotimpurile; 

Gorneagul -  

vara; 

 

Crivăţul – 

iarna; 

Austrul – toate 

anotimpurile; 

Băltăreţul – 

toamna şi 

primăvara; 

Vântul negru 

(suhoveiul, 

sărăcilă) – vara; 

Austrul – 

toate 

anotimpurile; 
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Tabel 5.4.2.6.2 

Însuşiri pedologice ale zonei calde secetoase 

 

Însuşiri 

pedologice 

 

Subzona climatică 

Litoralul Mării 

Negre şi Delta 

Dunării 

Podişul 

Dobrogei, 

Bălţile Dunării 

şi Câmpia 

Română de 

Est 

Câmpia cu 

terase a 

Dunării 

Câmpia 

Română 

Câmpia 

Banatului 

Relief Mlaştini (67,2 %) 

Lacuri (16,2 %) 

Canale (6,9 %) 

Grinduri (14,0 %) 

Câmpie cu 

crovuri 

 şi podiş slab 

 fragmentat 

Câmpie slab 

fragmentată 

Câmpie   

cu crovuri 

 

Câmpie 

 nefragmentată 

 

Principalele 

tipuri de 

soluri 

S
x
.aluviale (54 %) 

S
x
.hidromorfe(40%) 

S
x
. halomorfe (6%) 

Cernoziomuri 

(92 %) 

S
x
. bălane (2,5 

%) 

S
x
. aluviale (4,2 

%) 

Cernoziomuri 

(92 %) 

S
x
.aluviale (8 

%) 

S
x
. brun-roşcate 

(60%) 

Cernoziomuri 

(20%) 

S
x
. aluviale 

(20%) 

Cernoziomuri(55%) 

Lăcovişti (35%) 

S
x
.aluviale (10%) 

S
x
 – soluri 

Tabel 5.4.2.6.3 

Modul de folosinţă a terenurilor în zona caldă secetoasă 

(mii ha) 

Subzona climatică Arabil Păşuni 

şi 

fâneţe 

 

Vii Live

zi 

Total 

 

agricol 

Pădur

i 

Ape Alte 

 

terenur

i 

TOTAL 

Litoralul Mării Negre 

şi Delta Dunării 

129.1 21,3 0,7 0 151,1 33,0 145,0 24,5 353,6 

Podişul Dobrogei, 

Bălţile Dunării şi 

Câmpia Română de 

Est 

2414,6 22,5 13,

9 

3,0 2454,0 61,9 53,7 50,3 2619,9 

Câmpia de terase a 

Dunării 

813,6 40,1 1,4 0,8 855,9 67,6 251,1 52,9 1227,5 

Câmpia Română 626,4 144,9 69,

9 

18,9 860,1 223,2 85,8 200,5 1369,6 

Câmpia Banatului 351,6 49,9 4,4 2,9 408,8 15,5 6,8 40,1 471,2 

TOTAL 4335,3 278,7 90,

3 

25,6 4729,9 401,2 542,4 368,3 6041,8 

 

Aşadar, irigarea a 2/3 din suprafaţa agricolă a ţării ne-ar putea scăpa de multe griji, inclusiv de 

secete şi alte fenomene provocate de încălzirea atmosferei şi celelalte schimbări climatice la a 

căror escaladare asistăm în prezent. Ministerul Agriculturii a stabilit însă, pe baza unor studii 

orografice, pedoclimatice şi hidrologice, că potenţialul irigabil al României este de 7.3 mil. ha 

(Mureşan şi colab., 1992). Pleşa şi Florescu (1974) spun însă că, din punct de vedere economic, se 

justifică irigarea numai a 5.3 milioane hectare, ceea ce ar acoperi zona caldă secetoasă şi 1/7 din 

zona moderată termic şi subumedă.  
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În ultimile decenii irigaţia s-a extins şi în ţări din emisfera nordică (Canada, Olanda, Germania, 

Rusia, nord-estul Chinei etc.), cu climat umed, unde precipitaţiile anuale sunt cuprinse între 600 – 

900 mm, precum şi în zona tropicală cu precipitaţii de peste 1000 mm/an (Botzan, 1966, 

Grumeza, 1968, Rana, 1994). 

De asemenea, în sere, solarii, tunele şi alte spaţii acoperite irigaţia este strict obligatorie, indiferent 

de zona climatică în care acestea se află. 

- reduce incidenţa arşiţelor şi a gerurilor timpurii şi târzii; 

În ambele situaţii, efectele favorabile ale irigaţiei se manifestă, datorită rolului termo-regulator al 

apei, prin reducerea, respectiv creşterea temperaturii aerului şi a solului ca urmare a refacerii 

umidităţii aerului atmosferic şi a rezervei de apă din sol.  

- în condiţii de irigare se pot obţine  producţii mari şi stabile la toate culturile agricole;  

 Datele din tabelul 5.4.2.6.4 privind influenţa irigaţiei asupra producţiei principalelor culturi de 

câmp, sunt destul de edificatoare, la orice cultură irigată producţia fiind, cel puţin şi constant, 

dublă decât la neirigat. Irigaţia este eficientă şi când asigură sporuri mai mici de producţie însă nu 

sub 50%, mai ales ca urmare a stabilităţii recoltelor. 

Tabel 5.4.2.6.4 

Producţiile obţinute la diferite plante cultivate în zona centrală a Olteniei la irigat şi neirigat 

(Bora, C. şi Popescu, C.V, 2002)  

Cultura Producţii – kg/ha 

Irigat Neirigat Diferenţe 

Grâu 5 650 2 816 2 834 

Porumb 11 912 5 715 6 197 

Floarea-soarelui 4 275 1 992 2 283 

Soia 4 330 1 746 2 584 

Lucernă 82 550 38 673 43 877 

 

- permite extinderea zonei de cultură a unor plante cu cerinţe mari pentru apă, precum 

sfecla de zahăr, cartoful, soia, legumele etc. şi cultivarea, pe aceeaşi suprafaţă a 2 sau 3 

culturi pe an (Pleşa şi Florescu, 1974); 

Astfel, se pun în valoare unele culturi cu potenţial productiv relativ mare, care cresc şi se dezvoltă 

normal numai în condiţii de irigare şi în ani normali din punct de vedere pluviometric. De 

asemenea, cultivarea succesivă sau intercalată a mai multor culturi pe an asigură folosirea 

intensivă a terenurilor şi creşterea veniturilor pe unitatea de suprafaţă. 

- ameliorează sau conservă însuşirile fizice, chimice şi biologice ale solurilor; 

Proiectanţii de sisteme de irigaţii sunt interesaţi de însuşirile solului, în special în ceea ce priveşte 

efectul acestora asupra irigaţiei. Efectele irigaţiei asupra solurilor sunt însă multiple şi de cele mai 

multe ori pozitive, dacă irigaţia este înţeleasă şi folosită şi cu scopul de a ameliora sau conserva 

însuşirile solului. 
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Normal orice irigaţie trebuie să îmbunătăţească reacţia, ca în cazul celor 200 000 ha soluri 

puternic salinizate din Bărăganul de nord-est şi Câmpia de Vest care nu pot fi cultivate decât prin 

irigare şi drenaj, precum şi structura, procesele chimice şi activitatea biologică a solurilor, precum 

la cele 370 000 ha nisipuri din sudul Olteniei şi de pe Ialomiţa, Călmăţui şi Siret, orice abatere de 

la această regulă fiind urmarea unor greşeli tehnologice cu repercursiuni aproape iremediabile: 

scăderea conţinutului de materie organică, levigarea elementelor minerale, sărăturare, 

înmlăştinirea şi erodarea solurilor. 

- sporeşte coeficientul de valorificare a substanţelor nutritive din îngrăşămintele 

minerale şi organice; 

În sistemele de irigaţii substanţele nutritive din îngrăşăminte sunt folosite în proporţie de 60 – 

70%, iar în zonele neirigate, 30 – 50%. 

- foloseşte la aplicarea îngrăşămintelor minerale solubile, a extractelor vegetale, a 

preparatelor biodinamice, a biopesticidelor împreună cu apa de irigat  etc.;   

În unele ţări cu agricultură modernă, precum Israelul, fertigation se foloseşte pe circa 80%  din 

suprafaţa irigată. Fertigation sporeşte semnificativ eficienţa atât a apei de irigat, cât şi, mai ales, 

a îngrăşămintelor deoarece substanţele fertilizante se folosesc conform cerinţelor plantelor 

cultivate şi în orice fază de vegetaţie, se aplică pe teren fără nici-o dificultate, inclusiv 

microelementele care, prin metodele clasice, din cauza dozelor mici, nu se pot împrăştia uniform 

şi sunt uşor de controlat şi monitorizat. Singurele restricţii sunt: solubilitatea în apa de irigat a 

îngrăşămintelor solide şi calitatea apei de irigat care trebuie să fie foarte bune.   

De asemenea, programul de fertigation se bazează pe analize de sol şi de frunze sau/şi alte părţi 

de plantă, precum şi pe rezultatele experimentelor de câmp efectuate în cadrul serviciului de 

extensie al Ministerului Agriculturii şi al institutelor de cercetare de profil din Israel . 

- reclamă ocupaţii de înaltă calificare şi creează noi locuri de muncă; 

În sistemele actuale de irigaţii din România, lucrează specialişti (ingineri, tehnicieni şi muncitori 

calificaţi) în ştiinţa solului şi agricultură, precum şi, sezonier, mulţi pălmaşi. În viitor, pe măsură 

ce sistemele de irigat se vor privatiza şi se vor înfiinţa altele noi, moderne, va fi nevoie de 

specialişti, tehnicieni şi lucrători capabili să înţeleagă şi să conducă întregul sistem: sol – plantă – 

apă. 

De ce NU irigaţie ? 

Adepţii sitemelor „dry farming‖ nu recomandă irigaţia, pentru că: 

- solul şi plantele „preferă” apa din resurse naturale; 

Acest adevăr este susţinut de datele din tabelul 5.4.2.6.5 din care reiese că, la irigat, circa 2/3 din 

apa consumată de plante provine din resurse naturale.  
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Tabelul 5.4.2.6.5 

Consumul de apă la diferite plante cultivate în zona centrală a Olteniei la irigat şi neirigat 

( Bora, C. şi C.V. Popescu, 2002)  

Cultura Consumul de apă – m
3
/ha 

Irigat Neirigat Diferenţe 

Grâu 3 784 2 736 1 048 

Porumb 5 699 3 605 2 094 

Floarea-soarelui 5 170 3 644 1 526 

Soia 5 610 3 822 1 788 

Lucernă 6 463 4 227 2 236 

 

- resursele de apă sunt limitate; 

În ceea ce priveşte sursele de apă din România, circa 2,5 mil. ha pot fi irigate cu apă din Dunăre, 

iar 2,8 mil. ha cu apă din râurile interioare, în regim regularizat (Mureşan şi colab., 1992). 

- există un grup, relativ mare şi diversificat, de plante rezistente la secetă; 

În această categorie intră plantele xerofite, astfel constituite (celule cu membrană groasă, 

protoplasmă vâscoasă şi rezistente la coagulare, stomate mai puţine, presiune osmotică mare etc.) 

încât consumă foarte puţină apă şi câteva plante cultivate: secara, meiul şi sorgul şi toate 

genotipurile rezistente la secetă. 

- irigaţia costă; 

Indiferent de metodă, cheltuielile cu irigaţia sunt relativ mari, din cauza consumurilor materiale şi 

energetice cu înfiinţarea sistemelor de irigaţii (1,5 – 4,5 mii Euro/ha), pomparea apei de irigat şi 

irigarea propriuzisă a culturilor (ex. în anul 2006, în Dobrogea 1m
3
 de apă de irigat a costat circa 

238 EUR).  

- irigaţia este suspectată de degradarea fertilităţii solurilor; 

În multe situaţii, pe terenurile irigate se înregistrează, frecvent, crustă şi uneori, inmlăştinire şi 

salinizare ca urmare a degradării structurii solulului, a scăderii rezervelor de materie organică şi 

substanţe nutritive din sol şi a tasării şi sărăturării terenurilor; 

- favorizează îmburuienarea terenurilor şi infesatarea culturilor cu agenţi patogeni; 

Terenurile irigate sunt îmburuienate deoarece, pe de o parte, apa de irigat este o sursă de 

îmburuienare şi, pe de altă parte, unele buruieni, precum costreiul, cornacii, pălămida, volbura 

etc. sunt stimulate de apa de irigat. De asemenea,irigaţia favorizează atacul agenţilor patogeni, ca 

urmare a nivelului ridicat al umidităţii solului şi aerului, favorabile dezvoltării si răspândirii 

acestora. 

- necesită scoaterea din circuitul agricol a circa 10% din suprafaţă, în special pentru 

construirea canalelor de aducţiune a apei şi de desecare; 

 

Sistemul „Irigaţie”  
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Prima parte a acestui subcapitol este dominată de 3 cuvinte cheie: sol, plantă şi apă. În realitate 

aceste cuvinte înseamnă tot atâtea componente ale mediului înconjurător, legate atât de strâns 

între ele încât par a fi un tot unitar, cu toate însuşirile, structurale şi funcţionale, specifice unui 

sistem. 

 

CLIMĂ 

APĂ       PLANTĂ 

 

 

 

 

 

Fig. 5.4.2.6.1 Schema generală a sistemului „Irigaţie” 

 

Aşadar „Irigaţia‖ ca sistem are 3 componente „Apă – Sol – Plantă”, iar fiecare dintre aceste 

elemente sunt structurate şi se comportă ca un sistem şi sunt dependente de climă. 

 APĂ 

 Importanţă 

Apa este cel mai important constituent al organismelor vii (60-70% din corpul uman şi animal si 

10-95% din greutatea plantelor), fără de care aceste vieţuitoare nu pot supravieţui, toleranţa la 

deshidratare depinzând de însuşirile fiecărei specii şi individ.  

In fiziologia plantelor superioare, rolul apei îmbracă cele mai diferite aspecte (Zamfirescu, 1977): 

- asigură translocarea ionilor nutritivi din sol în rădăcini şi de aici mai departe spre părţile 

superioare precum şi a asimilatelor elaborate spre alte organe care se află în creştere sau 

spre organele de rezervă; 

- serveşte ca materie primă la elaborarea substanţei organice; 

- controlează deschiderea stomatelor şi mărimea spaţiilor intercelulare din mezofilul 

frunzei şi prin aceasta, alimentarea celulelor asimilatoare cu bioxid de carbon şi oxigen, 

precum şi eliminarea produselor finale ale respiraţiei; 

- contribuie la funcţionarea tuturor celulelor vegetale, care nu pot activa la capacitate 

maximă decât la un anumit conţinut de apă; 

- condiţionează intensitatea proceselor de sinteză şi de oxidoreducere, deoarece enzimele 

nu pot acţiona decât în mediu apos; 

- are efect termoregulator, stimulând transpiraţia plantelor şi prin aceasta scăderea  

temperaturii frunzelor cu 4 – 6
0
C decât aceea a aerului învecinat, ceea ce avantajează 

randamentul fotosintetic.  

De asemenea, apa joacă un rol extrem de important în sol, fiind esenţială pentru formarea şi 

evoluţa solurilor, inclusiv pentru desfăşurarea proceselor fizice, chimice si biochimice din sol şi a 

activităţii  pedofaunei.  

SOL 
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Stare naturală 

 În natură, apa se gaseşte în toate stările de agregare posibile: 

- stare lichidă: oceane, mări, lacuri, fluvii, râuri, pârâuri, ape subterane, formă 

care acoperă 2/3 din suprafaţa pământului; 

- stare solidă: calote glaciare (întinderi mari de apă îngheţată care acoperă porţiuni 

mari de uscat şi de apă în regiunile polare sau părţile superioare ale munţilor înalţi) şi 

precipitaţii din timpul iernii: zăpadă, chiciură, grindină etc ; 

- stare de vapori (gazoasă): vaporii de apă din atmosferă, o cantitate considerabilă 

şi foarte importantă pentru fiziologia plantelor şi animalelor, cât şi principala 

componentă a norilor unde prin condensare se tranformă în precipitaţii care cad pe 

suprafaţa pământului sub formă de ploaie, burniţă, ceaţă, brumă, chiciură, polei, lapoviţă, 

zăpadă, măzăriche, grindină etc.  

Surse de apă 

Apa necesară solului şi plantelor este asigurată, de regulă, pe cale naturală, din precipitaţiile 

atmosferice (ploaie şi zăpadă) care se acumulează în sol şi umectează aerul atmosferic, şi, în 

multe regiuni, din apa freatică, dacă această apă se află la mai puţin de 4 m adâncime, nu conţine 

sărăturează solulu şi orizonturile de sol au o bună capilaritate. Pentru majoritatea plantelor cea 

mai folositoare apă freatică este cea care se află la mai puţin de 1.5 m adâncime. În cazul 

solurilor cu capilare foarte fine (de ordinul micronilor), unde apa freatica poate urca 2.5 – 3 m 

sau chiar mai mult este folositoare şi apa freatică care se află mai adânc de 4m. 

Sursă de apă pentru plante este şi apa de gravitaţie (apa gravitaţională) stagnantă temporar în 

partea superioară a unor soluri (stagnosoluri) cu proprietăţi stagnice şi orizont stagnogleic , 

deasupra unui strat impermebil sau slab permeabil şi formează stratul acvifer periodic. 

Roua internă (subterană) este o altă sursă de aprovizionare a solurilor cu apă, în special a celor 

cu substrat poros (loes) din Bărăgan şi Dobrogea. Se formează prin condensarea vaporilor care 

provin din apa freatică şi gravitaţională şi din atmosferă şi circulă în sol, în perioadele de iarnă-

primăvară şi vară-toamnă în care diferenţa de temperatură dintre sol şi atmosferă este 

semnificativă, umectând orizonturile superficiale de sol. În URSS, în zona Odesa, apa din sol 

provenită din condensarea vaporilor din sol ajunge până la 25% din totalul precipitaţiilor căzute 

în cursul anului. De asemenea, în câmpul experimental al Centrului Agroecologic de Cercetare, 

Inovare si Transfer Tehnologic din cadrul INCDA Fundulea s-a observat că aceasta sursă de apă 

este foarte importantă pentru sol şi plante deoarece reprezintă 15 – 20% din totalul apei provenite 

din precipitaţii şi, în perioadele de secetă, dacă se păstrează în sol prin lucrări repetate de afânare 

superficială a solului (5 – 8 cm),  asigură plantele cu o cantitate suplimentară de apă sau/şi 

permite executarea praşilelor, dezmiriştitului şi a ogoarelor de vară şi de toamnă fără un efort 
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prea mare. Cea mai mare cantitate de rouă internă se produce în timpul iernii,  în iernile reci 

reprezintă 35% din totalul apei de precipitaţii, iar în cele calde 5 – 10%. 

Roua externă aprovizionează solul, în medie, cu circa 9 mm anual, însă în zonele cu climat 

continental cantitatea de apă din rouă poate ajunge la 20 – 50 mm anual, iar în Israel la 200 mm 

anual, fiind sursa principală de apă pentru plante.  

Ceaţa poate, de asemenea, fi folosită de plante, mai ales în zonele cu climat continental deşi 

asigură doar 3 mm/an. 

Apa de irigaţie: 

În zonele şi perioadele în care apa primită de sol nu asigură cerinţele, cantitative şi calitative, ale 

plantelor, este necesar să se intervină pe cale artificială, prin irigaţii (Nica, S. şi colab., 1983).  

Această sursă de apă este la îndemâna noastră şi se foloseşte penru a completa nevoia de apă a 

plantelor şi solurilor în momentele critice.  

 

Circuitul apei 

Apa urmează un circuit în natură. Căldura soarelui determină evaporarea apei de suprafaţa solului 

şi a apelor. Vaporii rezultaţi se ridică în atmosferă. Dacă în atmosfera saturată cu vapori de apa 

apare o scădere a temperaturii, parte din vaporii condensaţi iau forma de nori, ceaţă, ploaie, 

zăpadă sau grindină. În anotimpurile calde, dar cu nopţi racoroase se depune rouă, iar dacă 

temperatura solului este sub 0 
0
C, se depune brumă. Apele ajunse la nivelul solului sau cele ce 

rezultă din topirea zăpezilor, în parte umplu din nou lacurile, râurile, fluviile, marile si oceanele. 

Altă parte străbate straturile de pamânt, la diferite adâncimi, formând apele freatice. Apa 

subterană poate reapare la suprafaţă, fie prin izvoare, fie extrasă prin fântâni, puţuri sau sonde. 

În cadrul acestui mare circuit natural se disting circuite secundare, dintre care, importanta 

deosebita prezinta circuitul biologic. Acesta consta în patrunderea apei în organismele vii si 

redarea ei în circuitul natural prin respiratie, transpiratie si moartea organismelor. Distingem si un 

circuit apă-om-apă care se refera la interventia activitaţii omului în circuitul natural prin irigaţii şi 

sisteme ameliorative. 

 Calitate 

În natură nu există apă pură, din cauza interactiunilor cu mediul ea contine gaze, substanţe 

minerale si organice dizolvate în suspensie. Chiar apa de ploaie, care ar trebui sa fie cea mai 

curată apă naturală, poate prezenta dizolvate anumite impuritati de tipul: CO2, NH3 sau chiar 

H2S, SO2 - ca urmare a contactului prelungit cu aerul. 

În regiunile tropicale, apa de ploaie are o putere de dizolvare foarte mare. Specialiştii au calculat 

ca în peninsula Indochina, apa de ploaie ce cade pe un hectar, pe parcursul unui an, contine 8 kg 

HNO3. În Brazilia, 50g apa la m3 de ceaţă conţine 15-18 mg H2CO3 si 19 mg HNO3. Este o apa 

acidă ce ataca rocile. 
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Apa de irigaţie, de asemenea, este impură, însă trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:  

- Conţinutul în săruri să nu depăşească 0.8 – 1.0 g/litru; 

- Conţinutul de azot şi de fosfaţi sa fie de 1.5 – 2.2 mg N/litru, respectiv 0.08 – 

0.15 mg P/litru, iar apa freatică, conform standardelor Uniunii Europene, să nu conţină 

mai mult de 50 mg NO3/litru (11.3 mg N/litru);  

- Să nu conţină particule de aluviuni cu diametrul mai mare de 0.10 – 0.15 mm; 

- Să nu conţină rezidii toxice şi elemente radioactive; 

- Să nu conţină agenţi patogeni şi seminţe de buruieni; 

- Să fie neutră  (pH = 6.8 – 7.2); 

- Să aibă o temperatură apropiată de cea a mediului înconjurător (minim 15 – 20
0
C 

vara şi 10 – 15
0
C toamna); 

- Să fie bine aerisită. 

 

Cantitate 

Norma de udare (m), reprezintă cantitatea de apă cu care trebuie udată o cultură pe suprafaţa de 

1 hectar la un moment dat pentru a completa rezerva de apă din stratul activ de sol până la 

capacitatea de câmp pentru apă a acestui strat de sol. 

m = 100HxGv (C – P) 

în care: 

 m este norma de udare, exprimată în m
3
/ha; 

H – grosimea stratului activ de sol ce trebuie udat (cm), care variază între 30 – 120 cm, în funcţie 

de particularităţile sistemului radicular al plantei cultivate: 

- 30 – 50 cm la plantele anuale cu sistem radicular fasciculat şi superficial; 

- 50 – 70 cm la plantele anuale cu sistem radicular fasciculat şi profund; 

- 50 – 80 cm la plantele anuale cu sistem radicular pivotant si profund; 

- 80 – 120 cm la plantele perene – lucernă anul 2-5, pomi şi vie cu sistem radicular 

pivotant sau arbuscular, rămuros şi foarte profund; 

De asemenea, grosimea orizontului de sol udat depinde şi de adâncimea apei freatice: maxim 40 - 

50 cm, când apa freatică este la 1 – 1.5 m adâncime; 

Gv – greutatea volumetrică a stratului activ de sol (t/m
3
 sau g/cm

3
); 

C – capacitatea de câmp pentru apă în stratul activ de sol (%) 

P  – rezerva de apă din stratul activ de sol (%)  

Rezerva de apă din stratul activ de sol (P) este un indicator foarte important pentru eficienţa 

irigaţiei, care pentru faza de proiectare a sistemului de irigaţii şi a irigaţiei poartă numele de 

plafon minim (se notează Pmin) şi reprezintă 1/3 – 1/2 din intervalul umidităţii active dintre 

capacitatea de câmp pentru apă a solului (C), considerată ca rezervă maximă şi coeficientul de 
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ofilire (Co), socotit ca rezervă minimă de apă în sol. În perioada de exploatare a sistemului, 

rezerva de apă se apreciază conconform indicaţiilor din tabelul 5.4.2.6.6, sau/şi se calculează 

(când umiditatea solului se determină gravimetric) cu următoarea formulă:  

 

Gi  – Gf 

 P =       ---------- x 100 

     Gf 

 în care P este rezerva de apă din stratul activ de sol înainte de irigare (%) 

  Gi – greutatea probei de sol la recoltare, înainte de uscare (grame); 

  Gf – greutatea probei de sol după uscare (grame). 

 

Tabelul 5.4.2.6.6 

Aprecierea umidităţii solului în câmp 

(după Caraiani, L. şi colab., 1969 citaţi de Bălaşa, 1973) 

Umiditatea 

solului 

(%) 

Soluri grele 

(argiloase şi luto-

argiloase) 

Soluri mijlocii 

( lutoase) 

Soluri uşoare 

(luto-nisipoase şi nisipo-

lutoase) 

Felul cum se formează Felul cum se formează Felul cum se formează 

Sfera Şnurul Sfera Şnurul Sfera Şnurul 

15 Nu se formează Bine, dar 

puţin 

rezistentă 

Nu se 

formează 

Se 

formează, 

dar la 

apăsare se 

risipeşte 

Nu se 

formează 

20 Bine Nu se 

formează 

Bine Scurt Se 

formează, 

dar la 

apăsare se 

risipeşte 

Scurt 

25 Bine Scurt Bine, se 

lipeşte de 

mână 

Lung Bine, se 

lipeşte de 

mână 

Lung, dar 

nerezistent 

30 Bine, se 

lipeşte de 

mână 

Lung Bine, 

murdăreşte şi 

se lipeşte de 

mână 

Lung şi 

rezistent 

Curge şi pătrunde printre 

degete 

 

Norma de irigare (M) – cantitatea totală de apă cu care se udă o cultură într-un an agricol, şi este 

egală cu suma normelor de udare de aprovizionare şi din perioada de vegetaţie a culturilor. 

Epoca de irigare 

Irigarea îşi atinge scopul numai dacă se efectuează înainte ca rezerva de apă din sol să scadă sub 

nivelul plafonului minim al umidităţii active şi da nu se administrează o cantitate de apă care să 

depăşească rezerva la nivelul capacităţii de câmp, respectiv capacitatea de reţinere pentru apă a 

solului.  
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Este stabilit că atât deficitul de apă, dar mai ales excesul, dăunează atât plantelor cultivate cât şi 

solului. Astfel, orice cantitate de apă dată în plus, pe de o parte transportă cu ea în profunzime o 

parte din substanţele nutritive ce nu mai pot fi recuperate, iar pe de altă parte duce în mod treptat 

la degradarea solului fie prin înmlăştinire, fie prin fenomenul de sărăturare secundară, mai ales pe 

terenuri cu apa freatică la mică adâncime. Desigur că atunci când nu se udă cu o cantitate de apă 

suficientă, plantele nu vegetează normal, iar producţia este necorespunzătoare. 

Cu scopul de a înlătura aceste consecinţe negative şi foarte dăunătoare ale unei udări neraţionale 

este necesar ca norma de udare să fie stabilită în mod riguros. În acest sens se ţine seama de 

adâncimea stratului de sol care trebuie udat, astfel ca rezerva sa de apă să ajungă la nivelul 

capacităţii de câmp, de greutatea volumetrică (densitatea aparentă a solului) din stratul considerat 

şi de intervalul dintre plafonul minim al umidităţii active (stabilit pentru condiţiile date ) şi 

capacitatea de câmp pentru apă a solului. 

 

SOL 

Pentrul sistemul „Irigaţie‖, solul este important prin: 

- grosime; 

Din acest punct de vedere, literatura de specialitate menţionează 3 categorii de soluri: 

 soluri profunde (>100 cm): 

 soluri semiprofunde (50 – 100 cm): 

  soluri subţiri (<50 cm): litosoluri (soluri litice şi subtipurile litice) – 

soluri cu orizont A ocric (Ao), foarte subţire, deschis la culoare, foarte sărac în 

materie organică, cu structură prismatică foarte mare (peste 30 cm în diametru) 

şi masiv şi dur/foarte dur în perioada uscată a anului; 

sau orizont folic (O), gros de 5 - 20 cm, format din material de sol organic cu 

peste 30% materie organică si este saturat cu apă timp de mai puţin de o lună pe 

an în cei mai mulţi ani. 

- permeabilitate  pentru apă – proprietatea solului de a lăsa să treacă apa prin el, 

atât descendent (infiltraţia), cât şi ascendent; 

- cantitatea de apă înmagazinată (reţinută); 

Apa reţinută în sol depinde de permeabilitate şi capacitatea de păstrare a apei, care la rândul 

lor sunt influenţate de porozitate şi dimensiunile porilor şi, indirect, de textura şi structura 

solului. Păstrarea apei în sol depinde de forţa de adsorbţie a particulelor de sol şi de forţa 

capilară. 

- capacitatea de furnizare a apei; 
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Absorbţia apei în plante depinde de forţa de sucţiune (adsorbţie) a solului, care la rândul ei 

este influenţată de textură, structură, umiditate şi temperatură. 

Forţa de adsorbţie a solului depinde de suprafaţa de contact a particulelor de sol cu apa (1 

gram de argilă are o suprafaţă desfăşurată de 976 m
2
, iar 1 g de nisip numai 14 m

2
) şi de 

energia liberă a moleculelor, ionilor şi a atomilor de la suprafaţa particulelor de sol. Forţa de 

adsorbţie a apei este mare-foarte mare la interfaţa dintre particulele de sol şi moleculele de 

apă şi mică între straturile de molecule de apă. Legătura (coeziunea) dintre moleculele de 

apă se manifestă ca urmare a polarităţii apei. 

- gradul de aeraţie. 

La o insuficientă aprovizionare a solului cu oxigen, absorbţia apei de către plante este 

inhibată, chiar dacă solul are suficientă apă. Acest fenomen este frecvent pe terenurile cu 

exces de umiditate, slab aerate. Efecte negative asupra absorbţiei apei se înregistrează şi sub 

influenţa  bioxidului de carbon, atunci când concentraţia acestuia în aerul din sol depăşeşte o 

anumită limită. 

PLANTA 

Apa în plante funcţionează ca un sistem hidrodinamic care se bazează pe trei procese fiziologice 

esenţiale: absorbţia, translocarea şi transpiraţia (N. Zamfirescu, 1977).  

Apa din sol este folositoare numai dacă poate fi absorbită de plante, pe care acestea o fac, 

predominant, cu ajutorul rădăcinilor, prin perişorii absorbanţi. În funcţie de cum se desfăşoară, 

absorbţia apei în plante este de două feluri: 

Absorbţia activă – se realizează prin apariţia unei presiuni pozitive în rădăcina plantei (presiune 

radiculară) bine aprovizionată cu apă. Astfel, apa este absorbită de rădăcină şi condusă prin 

tulpină până la muguri şi frunze. Ascensiunea apei în corpul plantei este determinată de presiunea 

radiculară. Acest tip de absorbţie este pus în evidenţă mai ales primăvara, înainte de apariţia 

primelor frunze, când transpiraţia plantelor este redusă. Un exemplu de absorbţie activă este 

„plânsul‖ la viţa de vie. 

Absorbţia pasivă este determinată de transpiraţia frunzelor, proces prin care celulele acestora 

sunt într-o stare de nesaturaţie şi determină o forţă de sucţiune. Această forţă se transmite prin 

tulpină şi rădăcină până la perişorii absorbanţi, iar aceştia fiind în strâns contact cu particulele 

solului, absorb apa de capilaritate, care se află în spaţiile dintre particulele de sol. Acest tip de 

absorbţie asigură cea mai mare parte din cantitatea de apă absorbită de o plantă terestră 

superioară. 

Cantitatea de apă absorbită de plante depinde deci de particularităţile morfofiziologice ale 

plantelor, în special de: 

- suprafaţa de contact a rădăcinilor cu solul;  
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Adesea, suprafaţa de contact a rădăcinilor cu solul este de peste 100 de ori mai mare decât cea a 

părţii aeriene (Zamfirescu, 1977). 

- volumul de sol explorat de rădăcini; 

Această însuşire depinde de tipul plantei, dar majoritatea rădăcinilor sunt situate până la 30 – 60 

cm adâncime. Răspândirea sistemului radicular, mărimea suprafeţei de contact cu solul şi 

capacitatea de ramificare şi pătrundere a rădăcinilor în sol este influenţată şi de însuşirile solului, 

precum: textura şi structura şi temperatura şi umiditatea solului, alimentarea rădăcinii cu asimilate 

ce servesc ca material constructiv şi energetic şi accesul facil al oxigenului şi de aprovizionarea 

cu substanţe minerale nutritive (Zamfirescu, 1977); 

- forţa de contrasucţiune a perişorilor adsorbanţi;   

Acest proces fiziologic este controlat de întreaga plantă, dar este specific fiecărei plante şi, 

desigur un indice de apreciere a rezistenţei la secetă a acestora (N. Zamfirescu, 1977): secara: 27 

– 34 atmosfere, grâul: 21 – 32 atmosfere, sfecla de zahăr: 12 – 16 atmosfere, tutunul: 9 – 12 

atmosfere 

- aprovizionarea plantelor cu elemente nutritive; 

O influenţă deosebită asupra absorbţiei şi transpiraţiei apei o au ionii de potasiu (K) şi cei de 

calciu (Ca). De remarcat este că aceştia acţionează antagonic, mai ales în fazele de tinereţe a 

plantelor şi la o aprovizionare abundentă cu aceste elemente nutritive. Astfel ionii de potasiu 

uşurează pătrunderea apei în rădăcină prin faptul că măresc permeabilitatea protoplamei, 

activează respiraţia celulelor şi sporesc forţa osmotică a sucului celular. În frunză, potasiul se 

manifestă prin creşterea forţei de reţinere a apei de către protoplama celulelor, ceea ce determină 

reducerea pierderii de apă prin transpiraţie şi favorizează stări de turgescenţă. Ionii de calciu din 

soluţia solului, dacă se găsesc în cantitate mare, exercită o acţiune de deprimare a absorbţiei apei. 

În frunză, ionii de calciu se opun hidratării protoplamei celulelor, ceea ce are ca rezultat 

amplificarea pierderii apei prin transpiraţie (Zamfirescu, 1977).  

 

CLIMA 

Singurul factor care acţionează direct şi puternic asupra tuturor celor 3 componente ale sistemului 

„Irigaţie‖ este clima, datorită variaţiei temperaturii aerului, a cantităţilor de precipitaţii şi a 

mişcărilor de aer, respectiv a vânturilor. Astfel în zone geografice unde în decursul perioadei de 

vegetaţie a plantelor cultivate cad precipitaţii în cantităţi mici (< 600 mm), iar temperatura 

aerului este ridicată (20 – 30 
0
C) şi bate frecvent vântul, sporeşte intensitatea proceselor de 

evaporare a apei din sol şi de transpiraţie a plantelor şi scade rezerva de apă din sol (Bălaşa,  )   
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5.4.2.7: Protecţia plantelor. 

 Plantele cultivate, ca şi unele dintre cele necultivate, dar folositoare, trebuie protejate prin măsuri 

tehnologice speciale datorită capacităţii lor de autoapărare relativ reduse şi tendinţei de intensificare a 

frecvenţei şi intensităţii unor factori abiotici (îngheţ, arşiţă, secetă, exces de apă, degradare fizică, 

chimică şi biologică a solurilor, greşeli tehnologice etc.) şi biotici (buruieni, boli şi dăunători) 

nefavorabili (Toncea, 2002 şi Toncea I. & R., Stoianov, 2002).  

 Pentru a supravieţui, plantele cultivate trebuie să facă faţă concurenţei a circa 30 000 de buruieni, 

din care 1800 pot produce serioase pierderi economice, să reziste atacurilor a peste 50 000 de fungi, care 

provoacă mai bine de 1500 de boli, a 15 000 de nematozi, din care 1 500 provoacă pagube grave şi a peste 

800 000 de insecte, din care 10 000 pot uneori provoca efecte devastatoare (Farmer‘s digest, 1979).  

 Pagubele produse de aceşti factori biotici plantelor cultivate variază, în medie, între aproximativ 

24 % şi 45 %, indiferent de tehnologia de cultivare (tabelul 5.4.2.7.1) şi, de obicei, la aceste pierderi de 

recoltă contribuie, mai mult sau mai puţin, toate categoriile de dăunători. Datele din acest tabel sugerează, 

de asemenea, ierarhizarea duşmanilor naturali în următoarea ordine crescătoare: buruieni, dăunători şi 

boli. 

Tabelul 5.4.2.7.1 

Pagube produse plantelor cultivate de către buruieni, boli şi dăunători  

Cultura Total din care: 

 (%) Buruieni Boli Dăunători 

Grâu 23,9 9,8 9,1 5,0 

Orez 46,4 10,8 8,9 26,7 

Porumb 34,8 13,0 9,4 12,4 

Cartof 32,3 4,0 21,8 6,5 

Sfeclă de zahăr 45,3 12,3 16,5 16,5 

Oleaginoase 32,5 10,8 10,2 11,5 

Legume 29,7 8,9 10,1 8,7 

Livezi şi vii 28,0 5,8 16,4 5,8 

Media 34,1 9,4 % 12,8 % 11,6 % 

 

 Definiţii 

 De regulă, lucrările ştiinţifice de protecţia plantelor utilizează unul sau mai multe dintre 

următoarele cuvinte: buruiană, dăunător, boală şi combatere. 

Buruiană este numele dat diverselor plante care cresc în locuri unde noi nu dorim să crească. 

Această definiţie, promovată, se pare, de adepţii agriculturii intensive, include toate speciile de 

plante care cresc împreună cu plantele cultivate.  

Multe dintre aceste, aşa–zise, buruieni, sunt însă surse de excelente medicamente pentru 

menţinerea şi refacerea sănătăţii oamenilor (Jourdain, citat de Păun, 1995, susţine că peste 40% 

din medicamentele moderne, franceze şi americane, se obţin din produse naturale, în majoritate 

din plante).   
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Din această categorie fac parte: albăstriţa (Centaurea cyanus), bătrânişul (Erigeron canadensis), 

ciumăfaia (Datura stramonium), coada calului (Equisetum arvense), cucurbeţica (Aristolochia 

clematitis), fumăriţa (Fumaria sp.), holera (Xanthium spinosum), macul de câmp (Papaver rhoes), 

muşeţelul (Matricaria chamomilla), muştarul negru (Brassica nigra), păpădia (Taraxacum 

officinalis), pălămida (Cirsium arvense), pirul târâtor (Agropyrum repens), rugul de mirişte 

(Rubus caesius), steghia (Rumex alpinus), sugelul (Lamium amplexicaule), tătăneasa 

(Symphytum officinale), torţelul (Cuscuta sp.)traista ciobanului (Capsella bursa-pastoris), trei 

fraţi pătaţi (Viola arvensis), troscotul (Polygonum aviculare), turiţa (Galium aparine), ventrilica 

(Veronica officinalis), volbura (Convolvulus arvensis) şi zămoşiţa (Hibiscus trionum).   

Alte ―buruieni‖ precum: căpriţa (Chenopidium sp.), iarba grasă (Portulaca oleracea), mohorul lat 

(Echinocloa crus-galli), păpădia (Taraxacum officinale), susaiul (Sonchus sp.), ştirul 

(Amaranthus retroflexus) etc. sunt folosite pentru furajarea animalelor, în timp ce pentru 

stimularea compostării gunuaielor gospodăreşti şi zootehnice se pot folosi: coada calului 

(Equisetum arvense) şi muşeţelul (Matricaria chamomilla) şi păpădia (Taraxacum officinalis). 

Alte plante, precum coada calului (Equisetum arvense), măcrişul calului (Rumex obtusifolius), 

muşeţelul (Matricaria chamomilla) etc., servesc la extragerea de insecto-fungicide.   

Pe de altă parte, este adevărat că nu vrem ca albăstrelele, macul, muştarul, muşeţelul, pirul, ştirul, 

mohorul sau volbura să crească peste tot în culturile noastre de câmp şi din grădină. Întrebarea 

care se pune este deci, cum putem restricţiona creşterea acestor buruieni care au tendinţa să ne 

năpădească culturile. 

De asemenea, lista buruienilor cu valoare economică (deocamdată) mai restrânsă rămâne destul 

de încărcată, cu peste 100 de specii, dintre care unele, precum busuiocul sălbatic (Galinsoga sp.), 

costreiul (Sorghum halepense), cornaciul (Xanthium sp.), hrişca urcătoare (Polygonum 

convolvulus), iarba vântului (Apera spica-venti), lupoaia (Orobanche sp.), măzărichea (Vicia sp.), 

mohorul (Setaria sp.), muşeţelul nemirositor (Matricaria inodora), odosul (Avena fatua), pirul 

gros (Cynodon dactylon), punguliţa (Thlaspi arvense), sângele voinicului (Lathyrus tuberosus), 

trestia (Phragmites australis), zârna (Solanum nigrum) etc. sunt foarte dăunătoare .  

Dăunător este numele dat organismelor animale care atacă plantele ori produsele vegetale, 

producând pagube economice semnificative. Definiţia include toţi factorii biotici dăunători, sau, 

precum în acest caz, se referă la nematozii, moluştele, insectele, păsările şi mamiferele care 

provoacă pagube culturilor agricole şi produselor lor. 

Specialiştii în protecţia plantelor nu introduc în această categorie organismele folositoare, precum 

albina, viermele de mătase, râma, melcul, racul, prădătorii naturali etc. şi le recunosc şi 

stimulează ―meritele‖.   
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Boală este denumirea generică a unor agenţi (microorganisme) de natură infecţioasă, care tulbură 

starea de sănătate a organismelor vegetale. Din această categorie fac parte microbii (virusuri şi 

bacterii) şi ciupercile (fungi) parazite. 

- Virusurile sunt microorganisme de dimensiuni foarte reduse, caracterizate printr-un 

parazitism celular strict, care infectează sau provoacă boli (denumite viroze) la numeroase 

plante. 

- Bacteriile sunt, de asemenea, de dimensiuni microscopice şi, în general, au un rol 

important în natură şi agricultură. Unele, denumite saprofite, au rol esenţial în circuitul 

azotului (bacteriile fixatoare de azot şi nitrificatoare) şi carbonului (bacteriile celulolitice şi 

de putrefacţie), altele (bacteriile fermentative) sunt folosite pe scară largă în industria 

alimentară, textilă, celulozei, farmaceutică şi extractivă, în timp ce  bacteriile parazite 

provoacă numeroase boli (denumite generic bacterioze) oamenilor, animalelor şi plantelor. 

- Ciupercile sunt organisme uni- sau pluricelulare, foarte importante pentru agricultură. 

Alături de bacterii, acţionează în procesul de mineralizare a materiei organice din sol. Alte 

ciuperci trăiesc în simbioză cu rădăcinile plantelor lemnoase şi ierboase, formând micorize, 

care îndeplinesc rolul perişorilor absorbanţi. Multe ciuperci produc fermentaţii şi se folosesc 

în industria alimentară, din altele se extrag antibiotice, iar altele sunt comestibile. Un număr 

relativ mare de ciuperci (fungi) sunt însă dăunătoare, deoarece provoacă infecţii (micoze), 

contribuind la scăderea simţitoare a recoltelor agricole sau atentând la sănătatea animalelor 

sau a omului.  

Combatere (control) este cuvântul de ordine în protecţia plantelor şi este folosit, de obicei, cu 

sensul de a lupta sau a lua măsuri pentru stârpirea dăunătorilor vegetali. 

 

  Particularităţile protecţiei plantelor în agricultura ecologică 

În fermele ecologice, plantele cultivate pot fi protejate prin orice metodă care se încadrează în una din 

următoarele cerinţe: 

- menţinerea atacului factorilor biotici sub pragul economic de dăunare; 

Dăunătorii din producţia agricolă vegetală sunt, ca orice vieţuitoare, componenţi ai unor 

biocenoze şi au un rol important în ciclurile trofice. Aşadar, aceste vieţuitoare nu trebuie stârpite, 

lucru, de altfel, aproape imposibil de realizat din punct de vedere practic, ci doar menţinute sub 

control.   

- refacerea şi conservarea însuşirilor naturale ale ecosistemelor  agricole; 

Renaturarea sistemelor agricole contribuie direct la creşterea stabilităţii biocenozelor agricole, 

indiferent de puterea şi frecvenţa perturbaţiilor structurale sau funcţionale, interne sau externe, ale 

acestora. Dintre primele efecte vizibile ale acestui principiu menţionăm creşterea populaţiilor de 

prădători naturali şi reducerea corespunzătoare a numărului de dăunători.  
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- cunoaşterea amănunţită a biologiei buruienilor, dăunătorilor şi a bolilor; 

Fiecare grupă de dăunăatori are anumite însuşiri ce le conferă o capacitate  mare de adaptare la 

diferite fenomene negative, inclusiv sporirea rezistenţei la pesticide.  Aceste particularităţi sunt 

comune tuturor organismelor vegetale şi animale dăunătoare: prolificitate, plasticitate ecologică, 

posibilităţi multiple de răspândire, asociere cu anumite plante de cultură, evoluţie crescătoare a 

atacului etc. sau specifice fiecărei categorii: nevoia acută de lumină pentru buruieni şi de 

(semi)întuneric pentru ceilalţi agenţi patogeni, imobilitatea pentru buruieni şi boli şi mişcarea 

liberă pentru insecte, creşterea şi dezvoltarea numai în mediu umed a bolilor etc.  

- utilizarea prioritară şi pe scară largă a metodelor de combatere multifuncţionale; 

Combaterea dăunătorilor este o practică la fel de veche ca şi agricultura însăşi. Milenii la rând 

oamenii au introdus în sistemul lor de producţie agricolă, conştient sau nu, noi măsuri de 

combatere, cele cu efecte multiple fiind, evident, preferate şi promovate. 

- folosirea a cel puţin două procedee diferite de combatere pentru fiecare factor biotic 

dăunător;  

Respectarea acestui principiu limitează posibilităţile de supravieţuire, perpetuare sau înmulţire a 

tuturor categoriilor de factori biotici dăunători. 

- eliminarea folosirii produselor chimice de sinteză; 

În agricultura ecologică sunt admise orice alte produse, inclusiv de natură chimică, dacă se 

încadrează în unul din următoarele criterii: 

- produsul este esenţial pentru combaterea unor buruieni, boli sau dăunători; 

- substanţa activă a acestor produse este de origine vegetală, microbială sau minerală şi s-a 

produs prin unul din următoarele procese: fizice (mecanic sau termic), enzimatice şi 

microbiene (compostare, digestie); 

- folosirea acestor produse nu are efecte secundare negative asupra mediului înconjurător şi 

nu contribuie la contaminarea acestuia; 

- produsele nu au efecte inacceptabile asupra calităţii şi sănătăţii alimentelor şi a altor 

produse finale. 

 

Măsuri de protecţie a plantelor 

Activităţile de protecţie a plantelor pot fi grupate, în funcţie de efectul principal, în două categorii:  

a.  Măsuri preventive 

Din această categorie fac parte activităţile agricole prezentate în subcapitolele anterioare care, desigur, au 

alt obiectiv prioritar, dar şi efecte pozitive de protecţie a plantelor: 
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 Înfiinţarea de minirezervaţii naturale (perdele agroforestiere, garduri vii, benzi şi 

drumuri înierbate, biotopuri umede etc.) pentru conservarea şi îmbunăţăţirea factorilor 

climatici şi a însuşirilor solului, precum şi pentru protejarea, sporirea şi diversificarea faunei 

şi florei (mai rar) folositoare; 

 Organizarea de asolamente agricole care, în cazul culturilor de câmp şi al legumelor, ar 

trebui să conţină 25 – 50 % plante furajere perene, 25 – 35 % plante anuale semănate în 

rânduri dese şi 15 – 30 % plante anuale prăşitoare. În plantaţiile viticole şi pomicole 

ecologice pe rod, intervalul dintre rânduri este, deobicei, înierbat sau cultivat cu amestecuri 

de plante furajere anuale sau/şi perene;  

 Practicarea de rotaţii lungi, de minimum 4 ani, cu culturi intercalate, (asociate) şi 

succesive de acoperire. Gradul (indexul) optim de acoperire a terenurilor cu vegetaţie în 

perioada de iarnă poate fi mai mare de 60 % , dar şi sub 50 % în zonele cu soluri grele, aride 

sau semiaride;   

 Alternarea adâncimii de lucrare a solului, cel mai eficace procedeu fiind desfundarea 

(decompactarea) terenului după încheierea fiecărei rotaţii şi lucrarea solului la adâncimi 

normale în ceilalţi ani; 

 Fertilizarea organică a terenurilor numai cu compost fermentat.  

Gunoiul de grajd şi, uneori, compostul, sunt surse foarte importante de infestare a terenurilor 

cu buruieni şi boli  deoarece, pe de o parte, conţin un număr mare de seminţe de buruieni şi 

germeni patogeni şi, pe de altă parte, germinaţia primelor şi activitatea celorlalte sunt 

stimulate de procesele fermentative prin care trec în aparatul digestiv al animalelor sau în 

platformele de depozitare a gunoaielor gospodăreşti; 

 Optimizarea activităţilor privind sămânţa şi semănatul. 

Orice activitate specifică  acestei verigi tehnologice este însoţită sau urmată la scurt timp fie 

de creşterea, fie de reducerea infestării culturilor. În acest caz neştiinţa sau zgârcenia 

constituie greşeli cu repercursiuni majore asupra nivelului producţiilor agricole. Deci este 

absolut necesar să alegem varietăţile cele mai productive, mai bogate în substanţe hrănitoare 

şi mai rezistente la concurenţa buruienilor şi la atacul de boli şi dăunători, să condiţionăm 

atent sămânţa şi materialele de plantat (libere de buruieni, boli, insecte dăunătoare şi cu 

energie germinativă maximă) şi să efectuăm lucrarea de semănat uniform sub aspectul 

densităţii şi adâncimii, precum şi al epocii şi duratei de execuţie; 

 Efectuarea lucrărilor de îngrijire a plantelor în funcţie de creşterea şi dezvoltarea 

buruienilor, bolilor şi dăunătorilor agricoli.  

Una din aceste lucrări este irigarea/desecarea, care, în funcţie de modul de dirijare, poate avea 

consecinţe pozitive sau negative în ceea ce priveşte infestarea cu buruieni şi atacul de boli şi 

dăunători;     
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 Recoltarea culturilor la timp (întârzierea recoltării poate favoriza infestarea cu buruieni şi 

intensificarea atacului de boli şi dăunători) şi depozitarea recoltelor în condiţii optime de 

igienă (uneori depozitele sunt surse de infestare suplimentară cu boli şi dăunători). 

 

b. Măsuri curative  

Aceste activităţi sunt specifice luptei directe împotriva factorilor biotici nocivi şi se aplică pentru a scăpa 

culturile de buruieni şi dăunători (în special insecte vătămătoare) şi a le vindeca de boli prin eliminarea 

sau îndepărtarea acestora după ce culturile au fost instalate şi dăunătorii au apărut. 

Până în prezent, ştiinţa şi practica agricolă în materie de protecţia plantelor cunoaşte 5 tipuri de metode 

curative:  

b1. Metode fizico-mecanice 

Aceste metode se bazează pe folosirea factorilor fizici (temperatura, lumina, apa, forţa umană 

etc.) şi mecanici (energia animală şi mecanică).  

 Metode fizico-mecanice de combatere a buruienilor 

Buruienile, considerate de unii autori inamicul nr.1 al culturilor, se pot combate prin următoarele 

metode: 

 Combatere manuală 

Din această categorie fac parte cele mai vechi metode de combaterea a buruienilor: plivitul 

manual, plivitul cu oticul sau săpăliga şi prăşitul cu sapa.   

Plivitul manual constă în smulgerea manuală, individuală sau în grup, a buruienilor din culturile 

semănate des. Procedeul se practică şi astăzi pe scară largă pentru combaterea buruienilor perene, 

precum şi a celor anuale din culturile legumicole foarte dese (pătrunjel, morcov, mărar, ridichi de 

lună etc.). Pentru a efectua această lucrare, solul trebuie să fie umed, în cazul buruienilor perene 

şi afânat şi reavăn pentru celelalte categorii de buruieni.  

Plivitul cu oticul sau săpăliga se foloseşte, de asemenea, pentru combaterea buruienilor din 

culturile dese, însă după ce buruienile s-au înrădăcinat bine şi smulgerea manuală nu mai este 

posibilă. 

Lucrarea constă în tăierea buruienilor, mai ales perene, la 1 – 3 cm sub nivelul solului cu oticul 

sau săpăliga. Aceste unelte agricole sunt formate dintr-o lamă de metal ascuţită la un capăt şi o 

coadă care se fixează în prelungirea acesteia şi este acţionat prin împingere (oticul), respectiv, 

perpendicular pe coadă şi acţionează prin  înfigere şi răzuire a solului (săpăliga).  

Prăşitul cu sapa se foloseşte pentru combaterea buruienilor din culturile semănate în rânduri 

distanţate (40 – 100 cm), denumite culturi prăşitoare. Sapa este o unealtă asemănătoare cu 

săpăliga dar cu lama metalică mult mai lată, robustă şi, mai mult sau mai puţin, semirotundă. Prin 



 

 260 

această metodă se combat atât buruienile dintre rânduri, cât şi cele de pe rând, atunci când 

densitatea culturilor permite. 

 Combatere mecanică 

Din această categorie fac parte plivitul şi prăşitul mecanic, care se fac cu maşini agricole speciale 

trase de animale şi de tractoare.  

Plivitul mecanic se face cu grapa cu colţi ficşi sau reglabili trase de cabaline sau bovine, sau cu 

ţesala de buruieni şi sapa rotativă trase de tractor. Lucrarea se execută, de obicei, primăvara şi 

contribuie semnificativ la combaterea buruienilor anuale din culturile semănate des. Reuşita 

lucrării este foarte bună numai dacă plantele de cultură sunt bine înrădăcinate, buruienile în curs 

de răsărire sau slab înrădăcinate, iar solul este reavăn şi afânat şi permite accesul animalelor şi 

tractoarelor. Sapa rotativă se poate folosi cu rezultate bune şi pentru combaterea buruienilor din 

culturile prăşitoare dacă, în momentul efectuării lucrării, se întrunesc condiţiile amintite anterior 

şi, în plus, lucrarea se execută perpendicular pe rândurile de plante, pe timp însorit şi după ce 

plantele sau ofilit (nu mai sunt turgescente).  

Prăşitul mecanic se face cu prăşitoare cu tracţiune animală şi cu cultivatorul în agregat cu 

tractorul pentru combaterea buruienilor dintre rândurile plantelor semănate în rânduri distanţate 

(prăşitoare). Prăşitoarea şi cultivatorul sunt un ansamblu de mai multe sape, de forme şi 

dimensiuni diferite, montate pe un cadru metalic, reglabil în funcţie de distanţa dintre rânduri. 

Lucrarea se execută de 2 – 3 ori pe an, în perioada de vegetaţie a culturilor, prima dată când 

plantele sunt suficient de mari pentru a nu fi acoperite de pământul dislocat şi ultima dată când 

plantele au ajuns la înălţimea cadrului cultivatorului. Buruienile trebuie să fie în primele faze de 

vegetaţie, cel mai târziu în perioada de înflorit, iar solul suficient de umed pentru a permite 

accesul agregatelor şi tăierea uşoară, fără răsturnare a solului.  

 Combatere termică 

Se realizează cu ajutorul unor instalaţii cu propan lichid amplasate pe tractor sau portabile. 

Temperatura de ardere este de 50 – 70 
0
C. Solul se încălzeşte doar câţiva centimetri în adâncime. 

Această metodă se foloseşte în legumicultură, precum şi în cultura mare pentru combaterea 

buruienilor din culturile prăşitoare, înainte şi după răsărirea plantelor cultivate. 

Metoda este cunoscută de către legumicultorii noştri, care o utilizează pentru combaterea 

buruienilor din răsadniţe, solarii sau sere, care apar în perioada dintre semănat şi răsărirea 

plantelor cultivate. Instalaţia folosită în acest caz este butelia de aragaz cu arzător.  

Metode hidrice  

Cea mai cunoscută metodă hidrică este inundarea terenurilor cultivate, prin care pot fi distruse 

multe din buruienile abia răsărite sau în curs de răsărire. Metoda dă rezultate numai în cazul 
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culturilor rezistente la băltire şi dacă buruienile sunt mici şi pot fi acoperite de apă în întregime 

mai multe zile. 

 Metode fizico-mecanice de combatere a dăunătorilor; 

Diversitatea biologică şi fiziologică a dăunătorilor plantelor cultivate a impus  diversificarea 

corespunzătoare a metodelor de combatere, inclusiv a celor fizico-mecanice: 

Termoterapia 

Se foloseşte în special pentru combaterea insectelor, cele mai folosite procedee fiind: 

a. Arderea resturilor vegetale după recoltarea plantelor; 

Acest procedeu se recomandă numai dacă resturile vegetale sunt puternic infestate cu 

dăunători. 

b. Colectarea dăunătorilor (limacşi şi gândaci) şi a  cuiburilor cu ouă sau/şi de omizi 

şi opărirea acestora.  

Strângerea dăunătorilor se face frecvent manual şi, uneori, mecanic, cu instalaţii speciale, 

precum acea de cules gândaci din Colorado sau de scuturat pomi.  

        c. depozitarea seminţelor de cereale, leguminoase pentru boabe şi de plante tehnice 

atacate de molii şi gărgăriţe în spaţii reci sau congelarea acestora. 

Radioterapia 

Se utilizează pentru sterilizarea (suprimarea funcţională a glandelor sexuale) masculilor cu 

ajutorul radiaţiilor X. 

Inundarea  

Metoda dă rezultate în combaterea unor dăunători care trăiesc în sol (şoareci, şobolani, cârtiţe, 

coropişniţe etc), prin inundarea cu apă a galeriilor în care trăiesc.  

Metode sonore 

Pentru protecţia cerealelor, florii soarelui, leguminoaselor pentru boabe, a plantaţiilor viticole şi 

pomicole, etc. împotriva păsărilor şi rozătoarelor, se obişnuieşte instalarea de aparate cu aer 

comprimat sau cu carbid care produc zgomote puternice (pocnituri, fluierături, sunete stridente 

etc.). De asemenea, rozătoarele din depozite pot fi controlate eficient folosindu-se aparate cu 

ultrasunete. 

 Metode atractive 

În această grupă sunt incluse capcanele luminoase, cleioase şi brâiele capcană din plantaţiile 

pomicole, precum şi cursele mecanice pentru prinderea şoarecilor şi şobolanilor.  
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Alte metode fizico- mecanice  

Din această categorie fac parte instalarea de sperietori, plase şi garduri împotriva păsărilor şi a 

animalelor rozătoare, precum şi strivirea ouălor, omizilor (larvelor) sau chiar a adulţilor. 

 Metode fizico-mecanice de combatere a bolilor; 

Agenţii patogeni vegetali se pot ţine sub control prin două categorii de metode fizico-mecanice: 

  Termosterilizare 

Se cunosc trei procedee de sterilizare termică: 

a. Arderea resturilor vegetale după recoltarea plantelor; 

Acest procedeu se recomandă numai dacă aceste resturi sunt puternic infestate cu boli 

(plantele şi organele de plante bolnave nu se compostează). 

b. Colectarea zilnică a plantelor şi părţilor de plante (scoarţă, frunze, ramuri, fructe, flori) 

infestate şi opărirea sau arderea acestora.   

c. Tratarea cu aburi fierbinţi a seminţelor şi a amestecurilor de sol folosite în 

răsadniţe, sere şi solarii.  

Solarizare 

Este o metodă care cumulează efectul antibiotic al radiaţiilor calorice şi luminoase ale soarelui. 

Se utilizează pentru dezinfectarea seminţelor şi fructelor atacate la exterior şi constă în expunerea 

la soare şi lopătarea periodică a acestor produse vegetale.  

 

 b 2. Metode biotehnice 

Aceste metode îmbină procedeele biologice cu cele tehnologice şi sunt specifice fiecărei categorii de 

dăunători. 

  Metode biotehnice de combatere a buruienilor  

După cum am menţionat anterior, buruienile au nevoie mare de lumină. În lipsa acesteia, 

seminţele unor buruieni nu germinează, iar plantele răsărite se etiolează şi mor. 

Această particularitate fiziologică este valorificată de cultivatori prin două procede practice:  

 Mulcirea 

Este activitatea de acoperire a solului cu paie, frunze, aşchii şi coji de copaci, rumeguş, compost, 

bălegar etc. şi cu folie de plastic de culoare neagră sau cu covoare vechi şi alte ţesături. 

Acest procedeu se foloseşte frecvent în legumicultură la culturile semănate în rânduri distanţate şi 

în pomicultură şi viticultură, pentru înăbuşirea buruienilor de pe rândul de plante. 

Cel mai ieftin este mulciul de resturi vegetale, în special de paie, dar necesarul de materiale 

organice este foarte mare, stratul de mulci organic trebuind să fie relativ gros (în cazul paielor, 

peste 30 cm). Momentul optim de mulcire este primăvara cât mai devreme, concomitent sau 

înainte de plantarea culturilor, respectiv de pornirea plantelor în vegetaţie. Uneori, precum la 
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căpşun, mulcirea cu paie se face şi după înflorit şi are un dublu rol: de combatere a buruienilor şi 

de protejare a fructelor pe măsura coacerii.    

 Pregătirea terenului pe întuneric sau cu utilaje acoperite 

Karl Hartmann şi Werner Nezadal (1989) de la Institutul de Botanică al Universităţii Erlangen 

din Nurnberg – Germania, recomandă ca pregătirea terenului pentru semănat să se facă noaptea 

pe întuneric, deoarece seminţele de buruieni scoase din sol germinează numai la lumină naturală 

sau artificială. Având în vedere dificultatea executării pe întuneric a acestor lucrări şi ţinând cont 

că seminţele unor buruieni ―mor‖ imediat dacă nu dau de lumină când sunt scoase din sol de 

maşinile agricole, Johan Ascard (1994), de la Universitatea de Ştiinţe Agricole din Suedia, 

propune acoperirea utilajelor de arat şi de pregătire a solului cu prelate de culoare închisă şi mai 

lungi decât utilajele respective (Toncea, 1996) .  

 

 Metode biotehnice de combatere a dăunătorilor 

 Specialiştii recomandă folosirea următoarelor procedee: 

Instalarea de capcane biologice 

Capcanele pot fi părţi de plante, fructe, tuberculi s.a. sau alimente şi se instalează pe sol, în sol, în 

depozite etc. După colectarea dăunătorilor, capcanele se strâng şi se opăresc sau se ard 

(Bălăşcuţă, 1999); 

Instalarea de capcane cu feromoni. 

Feromonii sunt substanţe chimice secretate şi răspândite în exterior de anumite animale, precum 

insectele, care sunt percepute numai de indivizii aceleiaşi specii. În cazul capcanelor feromonale 

se folosesc feromoni chimici produşi industrial în amestec cu un insecticid de ingestie. 

 

Metode biotehnice de combatere a bolilor 

Cel mai folosit procedeu este înmulţirea plantelor libere de virusuri şi de alţi agenţi patogeni prin 

culturi de meristeme (ţesuturi). Se practică pe scară largă în horticultură la flori (garoafe) şi la 

pomi şi arbuşti fructiferi. 

b 3. Metode biologice 

 Combaterea biologică constă în folosirea organismelor (inclusiv a virusurilor) şi a produselor lor 

împotriva altor vieţuitoare dăunătoare. Cu alte cuvinte, combaterea biologică este o metodă de tip „viu 

contra viu‟.  

 Metodele şi procedeele utilizate sunt de mare perspectivă datorită costurilor relativ mici, a 

gradului ridicat de selectivitate, a capacităţii de autopropagare şi autoperpetuare, precum şi a 

improbabilităţii inducerii fenomenului de rezistenţă la dăunători. Pe de altă parte, aceste metode au efecte 

mai tardive, nu distrug întreaga populaţie de dăunători şi sunt greu de controlat de către fermieri. 
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 Metode biologice de combatere a buruienilor 

 Cercetarea agricolă a identificat 3 metode distincte: 

 Combatere alelopatică 

Este o metodă de mare perspectivă care se bazează pe suferinţa ce şi-o provoacă reciproc unele 

plante prin intermediul substanţelor chimice numite coline, secretate de rădăcini şi de parţile 

aeriene ale plantelor. Nesuportarea propriei specii în cadrul rotaţiei sau oboseala solului îşi găsesc 

explicaţia în acest fenomen. 

Din păcate, nu se poate oferi încă o reţetă infailibilă de combatere alelopatică deoarece până 

acum s-a studiat mai ales efectul inhibitor al buruienilor asupra plantelor cultivate.  

Combatere entomofagă 

Această metodă este, de asemenea, nouă şi în curs de elucidare, până în prezent fiind identificate 

câteva specii de insecte pentru distrugerea selectivă a unor genuri de pălămidă, laptele câinelui, 

cactuşi etc. (Berca, 1996). 

Combatere fungică 

Practicienii îşi pun mari speranţe în combaterea pălămidei, costreiului, volburei şi a altor buruieni 

endemice cu ajutorul ciupercilor. La noi în ţară, mai avansate sunt studiile privind combaterea 

pălămidei cu ajutorul ruginei (Puccinia punctiformis), cea mai distrugătoare dintre cele 11 specii 

de ciuperci ce parazitează pălămida (Slonovschi şi colab., 1998). 

 

 Metode biologice de combatere a dăunătorilor 

 Acest domeniu este cel mai bogat în procedee practice: 

 Plante contra insecte 

Se bazează pe însuşirea unor plante de a secreta în sol sau/şi în aer unele substanţe cu efect 

repulsiv pentru dăunători. Dintre plantele cu astfel de proprietăţi, cele mai cunoscute la noi în ţară 

sunt : crăiţele (Tagetes patula, T. signata, T. Minuta), gălbenelele (Calendula officinalis) şi 

usturoiul (Allium sativum). 

Combatere cu prădători naturali 

În această categorie se includ metodele de atragere a animalelor care se hrănesc cu insecte şi alte 

animale vii dăunătoare. Crearea unor condiţii bune de adăpost şi de hrană pentru fauna utilă 

(broaşte, guşteri, şerpi, păsări insectivore şi răpitoare – piţigoiul, ciocănitoarea, cucul, pupăza, 

graurul, cucuveaua, bufniţa, striga etc., şi mamifere insectivore – liliecii, ariciul, cârtiţa, 

nevăstuica etc.), inclusiv creşterea artificială a acestora, are efecte benefice pentru producătorii 

agricoli.  
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Insecte contra insecte (prădători entomofagi) 

Principalele specii de insecte şi nematozi folosite pentru combaterea biologică a insectelor 

dăunătoare se prezintă în tabelul 5.4.2.7.1.   

Tabelul 5.4.2.7.1 

Specii de insecte şi nematozi folosite în combaterea biologică 

(Bălăşcuţă, 1999; Dana Malschi,1999) 

Denumire Apartenenţa Dăunători combătuţi 

Buburuza 

Coccinella septempunctata 
Gândaci 

Păduchii cenuşii şi lânoşi,  gândacul 

ovăzului, tripşii grâului. 

Crysopa (Ochi de aur) 

Crysopa carnea 

Insecte cu aripi 

tranparente 
Păduchii de frunze, tripşii grâului, 

Tânţarul afidoletes 

Aphidoletes aphidimyza 
Muşte şi ţânţari Păduchii de frunze 

Viespea dacnusa 

Dacnusa sibirica 
Viespi parazite Musca minieră 

Viespea encarsia 

Encarsia formosa 
Viespi parazite Musculiţa albă de seră 

Acarianul ambliseius 

Ambliseius cucumeris 
Păianjeni prădători Tripsul plantelor de seră 

Acarianul fitoseiulus 

Phitoseiulus persimilis 
Păianjeni prădători Acarieni (păianjenul roşu comun) 

Nematodul heterorhabditis 

Heterorhabditis ssp. 
Viermi paraziţi 

Larvele gărgăriţei Otiorrhinchus 

sulcatus 

Nematodul ştainărnema 

Steinernema bibionis 
Viermi paraziţi Larvele musculiţelor de gunoi 

Trichograma galbenă 

Trichogramma pallida 
Viespi parazite 

Viermele pieliţei fructelor de măr, 

omida orgia, sfredelitorul 

porumbului. 

Trichograma brună 

Trichogramma evanescens 
Viespi parazite 

Buha verzei şi sfredelitorul 

porumbului 

Trichograma brun-gălbuie 

Trichogramma embryophagum 
Viespi parazite Viermele merelor şi prunelor 

Viespea apanteles 

Apanteles condarenis 
Viespi parazite Molia minieră a pomilor fructiferi 

Viespea prospatela 

Prospatella perniciosi 
Viespi parazite Păduchele din San Jose 

Viespea afelinus 

Aphelinus mali 
Viespi parazite Păduchele lânos al mărului 

Păduchele afidius 

Aphidius matricariae 
Păduchi Păduchele verde al piersicului. 

  

 Combatere microbiologică 

Este o metodă modernă, eficace, dar încă destul de scumpă şi constă în folosirea unor preparate 

pe bază de microorganisme vii (virusuri, bacterii, ciuperci) care parazitează şi omoară unii 

dăunători: Granusal, împotriva viermelui merelor; Virin ENS, împotriva omizii păroase a 

stejarului; Virin EKS, pentru buha verzei; Thuringin sau Dipel, pentru omizile de frunză şi viermii 
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de fructe; ciupercile Beauveria, Entomophora  şi Verticilium, împotriva gândacului din Colorado, 

afidelor şi, respectiv, musculiţei albe se seră etc. (Bălăşcuţa, 1999).  

 

 Metode biologice de combatere a bolilor 

Majoritatea recomandărilor practice de acest gen se referă la tratamentul seminţei cu preparate 

bacteriologice.  Metoda folosită de mine pentru curăţirea de patogeni a seminţelor de cereale şi de 

plante tehnice este următoarea: 

 Tratamentul seminţei cu Pseudomonas fluorescens 

În funţie de cantitatea de seminţe necesară pentru 1 ha, se folosesc 1 – 4 flacoane de 250 ml (1 

flacon/ha pentru porumb şi floarea-soarelui şi 4 flacoane/ha pentru grâu, orz şi triticale). 

Tratamentul se face cu câteva zile sau ore înainte de semănat prin stropirea uniformă a seminţei 

cu o cantitate de soluţie corespunzătoare numărului de flacoane (microorganismul de pe stratul 

nutritiv al unui flacon se ―dizolvă‖ în aproximativ 100 ml de apă de izvor prin agitarea flaconului 

cu apă timp de câteva minute). În timpul tratamentului sămânţa se amestecă continuu, prin 

lopătare manuală sau mecanic, cu malaxorul sau porzolatorul. 

 

b4. Metode genetice 

Aceste metode sunt cele mai importante pentru protecţia plantelor, deoarece valorifică însuşirile 

naturale (genetice) ale plantelor, nu au impact negativ asupra mediului înconjurător şi sunt relativ 

ieftine. Cu toate că denumirea este comună pentru toate categoriile de dăunători, “Ameliorarea 

plantelor”, metodele genetice sunt foarte diferite, caracteristice fiecărei categorii şi specii de 

dăunători şi plante cultivate. 

Ameliorarea plantelor are ca rezultat varietăţi noi de plante cu calităţi superioare, inclusiv cu 

rezistenţă sporită la competiţia buruienilor sau/şi la atacul celorlalţi factori biotici dăunători. 

Aşadar, agricultorii ecologişti sunt sfătuiţi să cultive varietăţi (populaţii, soiuri şi hibrizi) cu 

potenţial productiv şi calitativ maxim şi cu rezistenţă superioară la competiţia şi atacul 

factorilor biotici nefavorabili.   

În ultimul timp, ştiinţa agricolă a creat, iar comercianţii au scos imediat pe piaţă organisme 

transgenice sau modificate genetic (OMG), unele rezistente la dăunători (porumb rezistent la 

sfredelitor, cartof rezistent la gândacul din Colorado, floarea soarelui rezistentă la Sclerotinia 

etc.), iar altele rezistente la erbicide (soia, porumb, bumbac etc.). Introducerea în cultură a 

acestora este foarte riscantă deoarece unele au o serie de defecte genetice, precum sensibilitatea 

unor soiurior transgenice de cartof la mană, iar cele rezistente la erbicide contribuie indirect, prin 

tehnologia de erbicidare, la reducerea drastică a diversităţii florei şi faunei utile, la creştere 

riscului de îmbolnăvire a oamenilor şi animalelor şi de contaminare a solului cu metale grele, 

precum şi la scaderea producţiilor celorlalte plante din asolament (floarea soarelui cultivată după 



 

 267 

soia rezistentă la Roundup ramifică foarte mult). În acest context, se interzice cultivarea OMG-

urilor în fermele ecologice.  

 

 b 5. Metode biochimice 

 Protecţia biochimică a plantelor se realizează cu ajutorul unor preparate fitofarmaceutice de 

natură vegetală şi minerală. Modul de preparare a produselor vegetale se prezintă în anexa 5.5.2.  

 Combaterea buruienilor 

La cererea fermierilor ecologişti, cercetarea agricolă este în plin proces de formulare şi testare a 

bioerbicidelor, existând speranţa ca acestea să apară pe piaţă în următorii ani.  

 Combaterea insectelor dăunătoare 

 Preparatele folosite pentru protecţia plantelor împotriva insectelor dăunătoare se pot grupa, în 

funcţie de materia primă folosită, în două categorii: insecticide vegetale şi insecticide minerale: 

 “Insecticide” vegetale sau botanice:  

URZICĂ (Urtica dioica):  

Maceratul de urzică se foloseşte împotriva păduchelui lânos (Eriosoma lanigerum) nediluat şi ori 

de câte ori este nevoie, iar amestecul de purin de urzică şi decoct de coada calului, împotriva 

afidelor şi acarienilor (păianjenul roşu), înaintea formării frunzelor şi florilor şi numai  diluat de 

50 de ori. 

FERIGĂ (Dryopteris filix – mas):  

Purinul de frunze se foloseşte nediluat pentru stropirile de iarnă împotriva păduchelui lânos 

(Eriosoma lanigerum) şi a buburuzei (Coccinella septempunctata), precum şi ori de câte ori este 

nevoie împotriva melcilor fără cochilie. De asemenea, acest preparat, diluat cu apă de 10 ori, se 

foloseşte pentru tratamentele târzii de primăvară împotriva afidelor. Decoctul nediluat se 

recomandă, împotriva păduchelui lânos şi ori de câte ori este nevoie. 

PELIN (Artemisia absinthium):  

Preparatele de pelin se folosesc nediluate, ori de câte ori este nevoie, în funcţie de evoluţia 

dăunătorilor. Aceste preparate au însă acţiune specifică: purinul împotriva furnicilor, omizilor şi 

afidelor, infuzia împotriva acarienilor murului şi zmeurului şi larvelor gândacului din Colorado, 

iar decoctul împotriva muştei verzei (Chortophila brassicae) şi a viermelui merelor (Carpocapsa – 

Cydia pomonella). 

VETRICE (Tanacetum vulgare): 

Infuzia de vetrice se foloseşte nediluată şi ori de câte ori este nevoie împotriva furnicilor, afidelor, 

acarienilor şi a altor insecte. 

Decoctul se foloseşte, de asemenea, nediluat, însă numai în perioada de zbor a muştei verzei şi a 

carpocapsei. 

LEURDĂ/USTUROIŢĂ (Allium ursinum): 
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Infuzia de leurdă se foloseşte nediluată, prin stropirea repetată a plantelor la intervale de 3 zile, 

împotriva acarienilor şi afidelor. Purinul se foloseşte, de asemenea, nediluat, împotriva muştei 

morcovului (Psila rosae), însă numai în perioada de zbor a acesteia. PIRETRU/CRIZANTEMĂ 

(Pyrethrum cinerariaefolium, Chrysanthemum cinerariaefolium): 

Extractul din flori de piretru se foloseşte sub formă de soluţie în concentraţie de 0.1% împotriva 

afidelor, gândacului din Colorado, tripşilor, cicadelor şi musculiţei albe. Infuzia de piretru se 

utilizează nediluată.  

Pentru a-i lărgi gama de acţiune, soluţia de piretrină se poate amesteca cu sulf muiabil, lecitină 

vegetală şi rotenonă. Nu se recomandă amestecul de piretrină cu produsele alcaline (zeama 

bordeleză, săpunul de potasiu, făina de bazalt etc.). De asemenea, se va evita efectuarea 

tratmentelor în perioadele de insolaţie maximă. 

QUASIA (Quassia amara): 

Decoctul de Quasia se foloseşte de primăvara până toamna, nediluat, pentru combaterea multor 

dăunători, inclusiv a muştelor din casă şi din grajd (Bălăşcuţă, 1999). 

Produsul îmbunătăţit se foloseşte şi împotriva purecilor, păduchilor ţestoşi: păduchele din San 

Jose (Quadraspidiotus perniciosus), păduchele cenuşiu (Hyalopterus pruni) etc. şi a păduchelui 

lânos (Eriosoma lanigerum). În caz de eficacitate redusă, tratamentul se poate repeta, dar nu mai 

devreme de 3 zile. 

ROTENONĂ (Derris elliptica; Lonchocarpus spp., Thephrosia spp.): 

Rotenonele se folosesc sub formă de soluţie în concentraţie de 0.01% sau, sub formă de praf, prin 

stropirea, respectiv prăfuirea plantelor atacate, seara sau dimineaţa pe rouă (Bălăşcuţă, 1999; 

Aubert, 1981). De multe ori rotenonele se folosesc în amestec cu piretrina. Tratamentul se poate 

repeta după 3 zile în cazul unei mai slabe eficacităţi. 

NEEM (Azadirachta indica): 

Preparatele din Neem distrug ouăle, larvele şi adulţii a peste 75 de specii de insecte şi 

îndepărtează mulţi alţi dăunători ai fasolei, porumbului, orzului, orezului, sfeclei, ierburilor, 

tomatelor, tutunului, bumbacului etc. De asemenea uleiul de Neem este foarte eficient în 

dezinfectarea şi cicatrizarea rănilor la animale. În producţia vegetală, tratamentele cu Neem se 

aplică pe sol sau/şi pe plante, prin stropiri cu emulsii de diferite concentraţii.   

În categoria insecticidelor vegetale se înscriu şi preparatele (extracte apoase sau etanolice) din 

organele vegetative (rădăcini şi frunze) ale diferitelor specii de crăiţe (Tagetes patula, T. minuta, 

T. erecta) pe care cultivatorii le folosesc ca nematocide, insecticide de contact şi produse 

repelente împotriva unui număr foarte mare de specii de nematozi şi insecte. Practic, preparatul 

din rădăcini de crăiţe este cel mai eficace împotriva nematozilor, o grupă  de dăunători foarte greu 

de combătut prin celelate mijloace. 
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Preparate minerale repelente: 

 ALAUN/PIATRĂ ACRĂ (Sulfat dublu de aluminiu şi potasiu): 

Preparatul se foloseşte sub formă de soluţie în concentraţie de 0.4 %, cu eficacitate bună 

împotriva păduchilor şi a omizilor. De asemenea, prin stropirea solului se previne atacul melcilor 

fără cochilie. 

Soluţia de stropit se prepară prin dizolvarea a 40 g alaun în puţină apă fierbinte, care apoi se 

completează cu apă rece până la 10 l. 

 

 FĂINĂ DE BAZALT: 

Principala metodă de administrare este prăfuirea. Când dispunem de pompe de stropit 

performante, făina de bazalt se aplică sub formă de soluţie (suspensie fină) în concentraţie de 1 – 

3% (100 – 300 g  făină de bazalt la 10 l apă). Preparatul are o capacitate foarte bună pentru 

îndepărtarea tuturor dăunătorilor care atacă exteriorul organelor aeriene, inclusiv dăunătorii 

sugători (Bălăşcuţă, 1999). Acţiunea de prevenire şi combatere a dăunătorilor manifestată de 

făina de bazalt se explică prin: 

- schimbarea pH-ului de la suprafaţa organelor vegetative aeriene, de la slab acid (preferat 

de majoritatea dăunătorilor), la slab alcalin; 

- acţiunea directă, mecanică, a cristalelor de cuarţ asupra corpului, ochilor şi traheelor 

insectelor;  

Proprietăţi asemănătoare, dar nu egalabile, cu făina de bazalt, au şi făina de dolomită şi cenuşa de 

lemn, foarte fin cernute.   

 

Produse minerale insecticide:  

 SĂPUN DE POTASIU/SĂPUN MOALE: 

Săpunul de potasiu se foloseşte cu succes împotriva omizilor, acarienilor (păianjenul roşu) şi a 

păduchilor ţestoşi, lânoşi şi făinoşi (cenuşii de frunză). Tratamentul se aplică singur sau în 

amestec cu alte preparate (purin fermentat de coada calului) prin stropirea repetată a plantelor cu 

diferite tipuri de soluţii: 

- pentru combaterea păduchilor: 150 – 300 g săpun de potasiu la 10 l apă; 

- împotriva omizilor, păianjenului roşu şi a larvelor gândacului din Colorado: 100 – 300 g 

săpun de potasiu + 0.5 l alcool alimentar (denaturat) + o lingură de var şi una de sare de 

bucătărie la 10 l de apă.  

 

 

SULFAT DE ALUMINIU: 
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Se diluează în 9 litri de apă şi apoi se foloseşte prin stropiri împotriva cochenilelor şi a musculiţei 

albe. Soluţia de stropit se omogenizează prin amestecare de mai multe ori cu o mătură de nuiele 

(de grădină).  

 

ULEIURI PARAFINICE: 

Se foloseşte în concentraţie de 1.5 %,  pentru stropirile târzii de iarnă şi timpurii de primăvară (la 

începutul dezmuguritului), împotriva păduchelui din San Jose şi a ouălor hibernante de acarieni.  

 Metode biochimice de combatere a bolilor 

Fungicide vegetale 

 COADA CALULUI ( Equisetum arvense); 

Decoctul se foloseşte împotriva bolilor criptogamice din sol şi din plante (făinare, mană, rugini, 

monilioze, pătarea şi băşicarea frunzelor, septorioze etc.).  

Pentru efectuarea acestui tratament decoctul se diluează cu apă (o parte decoct la 5 părţi apă). 

Tratamentele din perioada de vegetaţie a plantelor se fac înainte de apariţia bolilor (1 tratament) 

şi de mai multe ori primăvara şi vara. 

Decoctul diluat (50 g/litru de apă) se recomandă şi pentru tratarea seminţelor (în special de 

legume) împotriva căderii (topirii) plantelor (răsadurilor).   

Purinul fermentat de coada calului se foloseşte, în amestec cu săpun de potasiu (0.3%), împotriva 

dăunătorilor şi pentru revigorarea plantelor; 

  URZICĂ (Urtica dioica); 

Se foloseşte sub formă de purin fermentat pentru stimularea creşterii plantelor tinere (în special 

legumicole) şi  preventiv, împotriva bolilor criptogamice de sol (mana cartofului) şi de pe pe 

plante (cloroza frunzelor pomilor fructiferi).  

Tratamentele se fac înainte de plantarea cartofului, respectiv, de deschiderea mugurilor vegetativi 

sau florali, iar cele pentru stimularea creşterii plantelor, înainte sau/şi după  plantarea răsadurilor. 

În  ambele cazuri se foloseşte o soluţie de purin diluat de 20 de ori cu apă.  

 MUŞEŢEL (Matricaria chamomilla); 

Infuzia sau decoctul de flori se foloseşte nediluat pentru întărirea plantelor şi pentru tratarea 

seminţelor.  

 CEAPĂ (Allium cepa); 

Purinul în fermentare din frunze verzi sau coji uscate se foloseşte diluat de 10 ori pentru întărirea 

plantelor şi, în caz de atac, împotriva bolilor criptogamice ale cartofului şi căpşunului;  

USTUROI (Allium sativum); 



 

 271 

Se foloseşte sub formă de infuzie sau macerat din bulbili tocaţi, nediluate, împotriva bolilor 

criptogamice (în special bacteriene) şi căderii (topirii) tinerelor plante. Tratamentul cu preparate 

pe bază de usturoi se face la sămânţă şi, în caz de atac, direct la plante.  

 Preparate minerale 

 PERMANGANAT DE POTASIU: 

Se foloseşte în concentraţie de 0.01 – 0.03% (1 – 3 g la 10 l de apă) pentru tratarea seminţelor, 

bulbilor şi a rădăcinilor răsadurilor şi puieţilor. De asemenea, în concentraţie de 0.15% combate 

eficient făinarea la viţa de vie şi la trandafiri (Bălăşcuţă, 1999); 

 POLISULFURĂ DE CALCIU (Zeamă sulfo-calcică); 

Se foloseşte în concentraţie de 2,0% împotriva făinării mărului şi viţei de vie;  

 PIATRĂ VÂNĂTĂ (Sulfat tribazic de cupru); 

Se foloseşte, sub formă de zeamă bordeleză în diferite concentraţii pentru prevenirea şi 

combaterea pătării frunzelor de prun, vişin şi cireş (1,125%), ciuruirii frunzelor de cais şi piersic 

(1,125%), manei viţei de vie (0,5%), focului bacterian la gutui, păr şi măr (0.5 – 0.75%) şi a 

moniliozei sâmburoaselor (0.5%, prefloral). Tratamentul cu zeamă bordeleză se poate repeta 

după 3 – 4 săptămâni;  

 HIDROXID DE CUPRU; 

Se foloseşte în diferite concentraţii: 

- 0,4 % pentru prevenirea şi stoparea atacului de mană la cartofi (3 – 4 kg/ha), tomate (1.5 

kg/ha), castraveţi (3 kg/ha), viţa de vie (3 – 4 kg/ha) şi la hamei (3 – 4 kg/ha); 

- 0,2 – 0,3% % împotriva arsurilor la fasole şi a focului bacterian la gutui, păr şi măr 

(tratament prefloral); 

- 0,04% împotriva focului bacterian la gutui, păr şi măr (tratament postfloral); 

Tratamentul cu astfel de produse se poate repeta ori de câte ori este nevoie;  

OXICLORURA DE CUPRU; 

Se foloseşte în diferite concentraţii: 

- 0,15 – 0,20 % împotriva pătării frunzelor şi moniliozei la prun şi a rapănului la măr 

(prefloral), 

- 0,2 – 0,4 % pentru prevenirea şi stoparea înroşirii acelor de pin şi a atacului de mană la 

tutun, 

- 0,4 – 0,6 % pentru prevenirea şi oprirea atacului de mană la cartof (4 – 5 kg/ha), tomate 

(4 –5 kg/ha), cucurbitacee (4 – 5 kg/ha) şi la viţa de vie (5 – 6 kg/ha);  

Tratamentul cu acest produs se poate repeta după 3 săptămâni;   
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Numărul de tratamente cu produse pe bază de cupru trebuie limitat, astfel încât să nu depăşească 

6 kg Cu/ha şi an, deoarece cuprul, fiind metal greu, este poluant pentru mediul înconjurător;  

 

 b. 6. Metode biodinamice 

 Metodele biodinamice de protecţia plantelor se bazează pe recomandările lui Rudolf Steiner 

(1924), părintele conceptului de agricultură biodinamică. De obicei, fermierii biodinamici stăpânesc 

factorii biotici dăunători cu ajutorul preparatelor biodinamice, produse naturale cu puteri inhibitoare 

asupra reproducerii şi atacului  dăunătorilor. 

  

 Metode biodinamice de combatere a buruienilor 

Preparatele biodinamice folosite pentru combaterea buruienilor se produc şi se aplică în 

conformitate cu următorele principii şi recomandări practice:  

Principii 

- Buruienile pier numai dacă în sol există sau se introduce ceva pe care nu-

l doresc; 

- Seminţele de buruieni conţin forţe care stimulează sau inhibă 

reproducerea noilor plante;  

- Forţele de inhibare a reproducerii noilor plante sunt stimulate prin 

arderea seminţelor; 

- Reproducerea noilor buruieni este inhibată prin introducerea în sol a 

cenuşii obţinută prin arderea propriilor seminţe. 

Recomandări practice: 

 Colectarea seminţelor: 

Se colectează seminţe de la buruiana de care vrem să scăpăm, după ce  au ajuns la 

maturitate (coacere deplină). Cantitatea necesară de seminţe se stabileşte în funcţie de 

suprafaţa infestată şi de cantitatea de seminţe ce poate fi colectată de o persoană într-o zi 

(0,1 – 2,0 kg); 

Arderea seminţelor: 

 Seminţele se ard prin două metode: 

-  în mediu deschis, pe o grămăjoară de lemn, de preferat coajă şi ramuri uscate de 

stejar. Cantitatea de lemn se stabileşte astfel încât să asigure arderea completă a 

seminţelor;  

- în tigaie. 

În primul caz se obţine un amestec de cenuşă de seminţe şi de lemn în raport de 

aproximativ 1:1, iar prin arderea în tigaie, numai cenuşă de seminţe de buruieni; 

Omogenizarea cenuşilor: 
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Amestecul de cenuşă de seminţe şi de lemn şi cenuşa obţinută prin ardere în tigaie se 

colectează într-un mojar sau strachină şi apoi se omogenizează prin frecare şi amestecare 

cu un pistil sau cu o ustensilă asemănătoare, timp de mai multe ore;     

“Diluarea” cenuşilor: 

În cazul suprafeţelor mari de teren infestat cu buruieni, pentru a obţine cantitatea necesară 

de material de combatere, cenuşile se amestecă cu nisip sau sol uscat, conform metodei 

diluţiilor homeopate (prima diluţie se obţine amestecând cenuşa de material vegetal cu o 

cantitate corespunzătoare de nisip sau de sol, iar cea de-a doua diluţie, prin amestecarea 

unei părţi din prima diluţie cu nouă părţi de nisip sau sol. Celelalte diluţii se obţin prin 

amestecarea unei părţi din a doua, a treia, a patra şi, în final, penultima diluţie cu 9 părţi 

de nisip sau sol uscat), cele mai eficiente fiind diluţiile nr. 8 – 10.  

Nisipul sau solul folosit ca ―diluant‖, trebuie să fie, de asemenea, foarte bine mărunţit, iar 

pentru a asigura omogenitatea fiecarei diluţii, amestecul respectiv se mojarează manual 

sau mecanic mai multe ore; 

 Aplicarea preparatelor:   

Cenuşile de seminţe de buruieni şi diluţiile lor se aplică, manual sau mecanic, prin 

împrăştiere uniformă la suprafaţa solului şi numai pe vetrele sau parcelele infestate cu 

buruiana de la care provin.  

Întrucât particulele de cenuşă au o rază de iradiere relativ mare, la aplicare terenul nu 

trebuie prăfuit, ci doar pudrat cu o cantitate foarte mică de astfel de preparat biodinamic. 

Perioada optimă de tratament este la pregătirea terenului pentru semănat, în zilele calme, 

fără vânt. Pentru a combate total o buruiană, tratamentul cu aceste preparate se va repeta 

timp de 4 ani consecutiv; 

 Alte recomandări: 

În cazul terenurilor infestate cu mai multe specii de buruieni, se recomandă producerea de 

astfel de preparate pentru fiecare specie. 

Aceste metode biodinamice sunt eficente pentru combaterea buruienilor anuale, care se 

înmulţesc dominant prin seminţe.  

 

 Metode biodinamice de combatere a dăunătorilor 

Folosirea preparatele biodinamice împotriva insectelor  dăunătoare se bazează pe aceleaşi 

principii filozofice ca oricare alt preparat de acest fel, dar acţionează diferit, prin îndepărtarea 

dăunătorilor din câmpurile şi culturile agricole. 

 Metode de combatere a insectelor 

Pentru a scăpa de insecte, se poate proceda aproximativ la fel ca în cazul preparatele biodinamice 

din seminţe de buruieni, având în vedere următoarele recomandări specifice: 
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1. Colectarea insectelor : se colectează în special gândacii tineri;   

2. Arderea insectelor: în perioadele când soarele este în Taur. 

 Metode biodinamice de combatere a şoarecilor de câmp 

Şoarecii de câmp provoacă, uneori, pagube importante culturilor agricole. Pentru a scăpa de 

aceste rozătoare, Rudolf Steiner, citat de Kolisko & Kolisko (1978), ne recomandă să prăfuim 

câmpul cu cenuşă din piei de şoareci (de preferat de la femele). De asemenea, sacrificarea, 

jupuirea şi incinerarea pieilor de şoareci trebuie făcute în faza de strălucire maximă a 

planetei Venus. Pentru a surprinde acest moment, şoarecii trebuie prinşi mai devreme, cu una sau 

mai multe zile. 

 

 Metode biodinamice de combatere a bolilor 

Cel mai cunoscut remediu pentru o multitudine de boli este preparatul de coada calului 

(Equisetum arvense). Pentru obţinerea acestuia trebuie parcurse mai multe etape: 

- La început se face un ceai (decoct) din o parte de material vegetal (tulpini verzi, nesporifere) 

proaspăt (crud) şi 10 părţi de apă (10 %), prin fierbere la foc cu flacără mare până ajunge la 

punctul de fierbere şi apoi la foc mic, timp de o oră.  

- Se strecoară şi se obţine un ceai de culoare slab verzuie, care se păstrează în vase bine închise, 

mai multe zile, până când capătă un anumit miros. 

- În ultima etapă se prepară diluţiile homeopatice (cele mai eficiente sunt diluaţiile 5 şi 6) şi apoi 

se aplică prin pulverizare pentru prevenirea (1 – 2 tratamente la sol)  sau oprirea (1 – 3 tratamente 

pe plante) extinderii atacului de ciuperci.  

Anexa 5.4.2.7.1 

Producerea preparatelor din plante 

Primul pas în producerea preparatelor vegetale este recoltarea plantelor sau a părţilor de plante, respectiv 

cumpărarea materialului vegetal în cazul speciilor rare sau străine, care se comercializează, precum 

Quasia (Quassia amara) şi Neem (Azadirachta indica).  

Plantele autohtone sunt specii sălbatice care cresc, de obicei, pe terenuri necultivate şi au un potenţial de 

producţie limitat. Pentru o parte din aceste specii, există chiar soluţii tehnologice de cultivare.  

Pentru obţinerea preparatelor vegetale se folosesc plante viguroase şi sănătoase care se recoltează, de 

obicei, din zona unde se utilizează, iar ca perioadă, în zilele cu lună plină. De asemenea, pentru a putea 

pregăti preparate vegetale ori de câte ori avem nevoie şi pentru a nu dispare aceste specii, la pregătirea lor 

se folosesc cantităţi minime de material vegetal.  

Al doilea pas în obţinerea preparatelor vegetale este uscarea plantelor, care se face la umbră şi în spaţii 

aerisite, plantele punându-se pe hârtie sau pe pânză din fibre naturale. Păstrarea plantelor uscate se face în 

saci sau pungi de pânză sau hârtie, în spaţii uscate. 
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Al treilea pas în acest proces este pregătirea propriuzisă a preparatelor vegetale, care se face conform 

următoarelor procedee:   

Infuzie 

În general, infuzia se face din părţile de plantă care au pereţii celulari mai subţiri cum sunt florile, 

frunzele, vârfurile tinere ale ramificaţiilor şi unele fructe. 

Procedeul general constă în opărirea materialului vegetal cu apă clocotită şi menţinerea lui la infuzat timp 

de 24 de ore, într-un vas acoperit. Produsul rezultat (fracţia lichidă) se strecoară şi se foloseşte imediat sau 

se păstrează în vase de culoare închisă, la rece, de regulă nu mai mult de 24 de ore.  

Decoct (fiertură) 

Acest procedeu se recomandă pentru părţile de plantă la care extragerea substanţelor active este mai 

greoaie (rădăcini, rizomi, coji, unele fructe). 

Prepararea decoctului are 2 faze:   

- faza de inmuiere: materialul vegetal se lasă la înmuiat în apă rece timp de 24 de ore, amestecând 

din când în când; 

- faza de fierbere:  materialul vegetal se pune la fiert într-o cincime din apa de înmuiere, până când 

apa dă în clocot. Apoi, se fierbe la foc domol încă 15 – 20 minute, se acoperă şi se lasă la răcit. 

Decoctul se strecoară, iar  soluţia obţinută se completează cu apa de înmuiere (aproximativ 4/5 din 

volumul iniţial) separată înainte de fierbere. 

În unele cazuri,  materialul vegetal se (re)foloseşte de 2 sau 3 ori. 

Macerat 

Acesta se prepară din rădăcini, vârfurile ramurilor, frunze sau seminţe. Materialul vegetal se lasă timp de 

½  până la 3 zile la înmuiat, amestecând din când în când şi apoi se procedează ca în toate celelalte cazuri: 

materialul se strecoară, iar fracţia lichidă de foloseşte imediat sau se păstrează în aceleaşi tipuri de vase ca 

şi infuzia şi decoctul.   

Extract 

Se prepară din flori tinere şi proaspete, care se taie, se umectează şi apoi se mărunţesc cu ajutorul 

mixerului sau cu maşina de tocat carne şi legume. Pasta obţinută se pune într-un săculeţ din stofă fină şi, 

apoi se presează cu o lingură mare de lemn. Lichidul (extractul) obţinut se păstrează în sticle sau vase de 

sticlă bine închise. 

Tinctură 

Se prepară prin macerarea materialului vegetal în alcool etilic alimentar de diverse concentraţii (40
0
, 60

0
, 

70
0
), timp de 8 – 14 zile. De regulă, materialul vegetal este proaspăt (crud) şi mărunţit, iar macerarea lui 

se face în vase de sticlă bine închise şi, dacă este posibil, de culoare închisă, care se ţin în apropierea unei 

surse de căldură sau la soare şi se agită de cel puţin 3 ori în fiecare zi. După încheierea timpului de 
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extracţie, conţinutul vaselor se strecoară. Materialul vegetal fiind îmbibat cu alcool, se stoarce energic, iar 

lichidul care se obţine se amestecă cu fracţia lichidă şi se păstrează în aceleaşi condiţii ca infuziile şi 

decoctul, dar o perioadă de timp mai îndelungată.  

Purin fermentat 

Materialul vegetal proaspăt sau uscat se pune într-un sac din material textil permeabil şi apoi se scufundă 

într-un recipient cu apă de ploaie. Pentru a nu se ridica la suprafaţă, sacul cu material vegetal se apasă cu 

o greutate (piatră). Vasul cu purin se ţine la umbră, în spaţii deschise cu temperaturi de 15 - 22
0
C şi se 

acoperă cu un capac ţinut ridicat pentru circulaţia aerului. Purinul se ―vântură‖ în fiecare zi şi se poate 

suplimenta cu praf de roci şi, eventual, cu câteva picături de extract de valeriană sau de muşeţel pentru a-i 

îmbunătăţii calitatea, respectiv, pentru a-i atenua mirosul neplăcut.  

După 1 – 2 săptămâni, când soluţia din recipient s-a închis la culoare şi nu mai face spumă, preparatul 

este gata de folosit. 

Purin în fermentare 

Acest preparat se obţine prin fermentarea materialului vegetal timp de 4 zile într-un vas cu apă de ploaie, 

ţinut la soare. În acest caz materialul vegetal se scufundă direct într-un recipient cu apă de ploaie şi în 

fiecare zi se amestecă de 2 – 3 ori.  

În toate cazurile, partea solidă care rezultă după separarea fracţiei lichide se pune în platforma de 

compost, iar partea lichidă se aplică imediat sau se păstrează în vase bine închise.  

5.4.2..8. Recoltare şi depozitare. 

Deşi Regulamentele UE şi IFOAM nu fac nici-o referire la recoltare, menţionăm că recoltarea este o 

lucrare strict obligatorie, fără de care cultivarea terenurilor este lipsită de sens. În acest context, la 

recoltare foarte importante sunt: 

Momentul recoltării – când seminţele şi fructele sunt la maturitate deplină sau puţin mai devreme. 

Fermierii care practică agricultura biodinamică recomandă efectuarea recoltării când seminţele şi fructele 

au ajuns la maturitate şi în faza de lună plină; 

Durata recoltării: 1 – 5 zile; 

Metoda de recoltare: manual sau mecanic şi fără pierderi majore de seminţe sau fructe; 

De asemenea, depozitarea seminţelor şi fructelor este o lucrare obligatorie, de care depinde în mod 

esenţial calitatea producţiei. La acestă lucrare foarte importante sunt curăţenia, igiena, temperatura şi 

ventilaţia din spaţiile de depozitare, precum şi puritatea şi umiditatea produselor depozitate. 

În general, spaţiile de depozitare trebuie să fie foarte curate din toate punctele de vedere, răcoroase, 

uscate, salubre, fără infiltraţii de apă şi dotate cu echipamente de curăţire şi uscare a produselor.
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Chestionar: 

1. Care sunt însuşirile speciilor şi varietăţilor (cultivarelor) cultivate în sistem ecologic? 

a. Adaptate la condiţiile de climă şi sol; 

b. Tolerante la atacul de boli şi dăunători; 

c. Competitive în „lupta‖ cu buruienile. 

 

2. Ce varietăţi se pot cultiva în perioada de conversie? 

a. Soiuri şi hibrizi productivi; 

b. Varietăţi extensive; 

c. Varietăţi locale, adaptate la condiţiile de climă şi sol, tolerante la atacul de dăunători şi boli şi 

competitive în lupta cu buruienile.   

 

3. Cum se numeşte componenta tehnologică care necesită doar efort intelectual? 

a. Protecţia plantelor; 

b. Alegerea speciilor şi varietăţilor; 

c. Asolament şi rotaţie.  

  

4. Care este faţa „rea „ a lucrărilor adânci ale solului? 

a. Reducerea infestării cu buruieni, insecte dăunătoare şi boli; 

b. Reducerea conţinutului de humus din sol; 

c. Reducerea pierderilor de apă din sol. 

  

5. Ce îngrăşăminte pot fi folosite în agricultura ecologică? 

a. Îngrăşămintele organice; 

b. Îngrăşămintele minerale; 

c. Îngrăşămintele fosfatice.  

 

6. Care sunt principalele tipuri de îngrăşăminte organice? 

a. Paiele; 

b. Gunoiul de grajd; 

c. Compostul. 

 

7. Care sunt componentele sistemului „Irigaţii”? 

a. Apa, solul şi clima; 

b. Azotul, fosforul şi potasiu; 

c. Compostul, urina şi mustul de bălegar. 

 

8. Care sunt principalele tipuri de metode ecologice de protecţia plantelor? 

a. Metode facultative; 
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b. Metode curative; 

c. Metode preventive. 

 

9. Care sunt principalele metodele curative de protecţie a plantelor în sistem ecologic? 

a. Metodele fizico-mecanice şi Metodele biotehnice; 

b. Metodele biologice şi Metodele genetice; 

c. Metodele biochimice şi Metodele biodinamice. 

 

10. Din ce categorie de lucrări agricole face parte lucrarea de recoltare a culturii? 

a. Lucrări strict obligatorii; 

b. Lucrări obligatorii; 

c. Lucrări facultative. 
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Capitolul 6: Tehnologii de creştere a animalelor în sistem ecolgic; 

 În acest capitol vom prezen tehnologia  de creştere a animalelor în conversie şi ecologice. 

Conform Regulamentului (CE) nr. 834/2007  „conversie‖ înseamnă trecerea de la agricultura 

convenţională la cea ecologică într-o perioadă determinată de timp, pe parcursul căreia se aplică 

dispoziţiile privind producţia ecologică. De asemenea, creşterea animalelor ecologice este 

perioada ecologică ce se desfăşoară după parcurgerea perioadei de conversie şi activităţile de 

producţie sunt conforme cu normele de agricultură ecologică.  

 Sectiunea (unitatea didactica) 6.1: principii, recomandari si norme generale 

 6.1.1. Rasă 

Selecţionarea raselor se face  în funcţie de capacitatea animalelor de a se adapta la condiţiile 

locale, vitalitatea şi rezistenţa acestora la boli şi probleme de sănătate. 

Pentru albine, se va prefera utilizarea Apis mellifera şi a ecotipurilor locale ale acesteia. 

 6.1.2. Provenienţă 

În perioada de conversie animalele trebuie să provină din ferme ecologice sau în conversie. În 

cazul în care acest lucru nu este posibil deoarece nu există posibilitatea achiziţionării acestor 

animale deoarece nu există suficiente animale, in conformitate cu articolul 14 alineatul (1) litera 

(a) punctul (ii) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, animalele neecologice pot fi introduse într-o 

exploataţie în scopul creşterii, sub rezerva condiţiilor prevăzute la alineatele (2)-(5) ale 

prezentului articol. Astfel: 

-mamiferele tinere neecologice, în cazul în care un şeptel sau un efectiv este constituit pentru 

prima dată, se cresc în conformitate cu regulile de producţie ecologică imediat după ce au fost 

înţărcate.  

- la data la care animalele intră în şeptel trebuie să respecte următoarele restricţii: 

(a) bivolii, viţeii şi mânjii vor avea mai puţin de şase luni; 

(b) mieii şi iezii vor avea mai puţin de 60 de zile; 

(c) purceii vor cântări mai puţin de 35 kg. 

- mamiferele adulte neecologice, masculi şi femele nulipare aduse în scopul reînnoirii unui şeptel 

ori a unui efectiv, se cresc ulterior în conformitate cu regulile de producţie ecologică.  

 De asemenea, numărul de mamifere femele este supus următoarelor restricţii pe an: 

(a) mamifere femele până la maximum 10 % din efectivul de cabaline sau bovine 

adulte, inclusiv speciile Bubalus şi Bison şi 20 % din efectivul de porcine, ovine şi 

caprine adulte; 

(b)  pentru unităţile cu mai puţin de 10 cabaline sau bovine sau cu mai puţin de cinci 

porcine, ovine sau caprine, orice reînnoire  este limitată la un număr de maximum un 

animal pe an. 
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Pentru stupine, în perioada de conversie pot fi înlocuite 10 % pe an din regine şi din roiuri cu 

regine şi roiuri neecologice, cu condiţia ca reginele şi roiurile să fie amplasate în stupi cu faguri 

sau fundaţii de faguri care provin din unităţi de producţie în conversie sau ecologice. 

Având în vedere că producţia ecologică de animale de acvacultură se află într-o etapă de început, 

nu sunt disponibile suficiente cantităţi de genitori de origine ecologică. Este necesar să se 

prevadă introducerea, în anumite condiţii, de genitori şi de exemplare tinere neecologice. În 

scopuri de reproducere sau pentru a ameliora rezerva genetică, precum şi atunci când nu sunt 

disponibile animale de acvacultură ecologice, pot fi introduse în exploataţie animale sălbatice 

capturate sau animale de acvacultură neecologice. Astfel de animale se ţin în sistem de gestiune 

ecologică pentru o perioadă de cel puţin trei luni înainte de a putea fi utilizate în scopuri de 

reproducere. Procentul maxim de animale de acvacultură tinere neecologice introduse în 

crescătorie este de: 80 % până la 31 decembrie 2011, 50 % până la 31 decembrie 2013 şi 0 % 

până la 31 decembrie 2015.  

6.1.3. Adăpost 

In perioada de conversie animalele trebuie să beneficieze de condiţii optime de adăpost în funcţie 

de specificul fiecărei rase. Densitatea animalelor în clădiri trebuie să ofere confort, bunăstare şi să 

respecte nevoile specifice ale animalelor, care depind în principal de specia, rasa şi vârsta 

animalelor. Trebuie,de asemenea, să se ia în considerare nevoile comportamentale ale animalelor, 

care depind în special de dimensiunea grupului şi sexul animalelor. Densitatea va asigura 

bunăstarea animalelor, oferindu-le suficient spaţiu pentru a sta confortabil în picioare, a se aşeza 

uşor, a se întoarce, a se ghemui, pentru a le permite orice poziţie şi orice mişcare firească, cum ar 

fi întinderea la bovine sau bătaia de aripi la păsări. Suprafaţa minimă pentru zonele interioare şi 

exterioare si alte caracteristici ale spaţiilor de adăpostire pentru diferite specii şi categorii de 

animale sunt stabilite în anexa III a Regulamentului (UE) 889/2008. 

6.1.4. Hrană 

Formula nutritivă a raţiilor poate conţine: 

- până la 30 % furaje în conversie. În cazul în care furajele în conversie provin dintr-o 

unitate proprie a exploataţiei, acest procent poate fi majorat la 60 %.  

- până la 20 % din cantitatea medie totală de furaje oferite ca hrană pentru animale poate 

proveni din păscutul sau recoltatul păşunilor permanente sau al parcelelor cu furajele perene 

în primul an de conversie, cu condiţia să facă parte din exploataţia în sine şi să nu fi făcut 

parte dintr-o unitate de producţie ecologică a exploataţiei în cauză în ultimii cinci ani. În 

cazul în care se utilizează atât furaje în conversie, cât şi furaje de pe parcele din primul an de 

conversie, procentajul total combinat al unor astfel de furaje nu va depăşi procentele maxime 

de 30% alte exploatatii si 60% din exploatatie proprie. 
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În cazul erbivorelor, cu excepţia perioadei anuale de transhumanţă, comform Regulamentului 

(CE) nr. 889/2008, articolului 17 alineatul (4), cel puţin 50 % din furaje provin din unitatea 

proprie sau, dacă nu este posibil, sunt produse în cooperare cu alte exploataţii agricole ecologice 

în principal situate în aceeasi regiune. 

Sistemele de crestere pentru erbivore au la bază utilizarea maximă a păşunilor pentru păscut în 

funcţie de disponibilitatea păşunilor în diferitele perioade ale anului. Cel puţin 60 % din materia 

uscată din raţiile zilnice ale erbivorelor constă în furaje grosiere, furaje proaspete sau uscate ori 

din furaje însilozate. Este permisă o reducere la 50 % pentru animalele din producţia de lapte 

pentru o perioadă maximă de trei luni la începutul perioadei de lactaţie. 

In cazul mamiferelor hrana trebuie sa fie conformă cu cerintele nutriţionale ale acestora. 

Astfel, mamiferele tinere vor fi hrănite cu lapte matern, pe o perioadă minimă de trei luni pentru 

bovine, inclusiv speciile Bubalus şi Bison şi ecvidee, 45 de zile pentru ovine şi caprine şi 40 de 

zile pentru porcine. 

Componenta vegetală a hranei pentru peşti şi crustacee provine din filieră ecologică sau 

conversie iar componenta din hrană derivată din animale acvatice provine din exploatarea 

durabilă a resurselor de pescuit. 

In cazul moluştelor  bivalve şi a altor specii ce nu sunt hrănite de către om, hrana provine din 

planctonul natural. 

În cazul albinelor, la sfârşitul sezonului de producţie stupii sunt lăsaţi cu rezerve suficiente de 

miere şi polen pentru a supravieţui peste iarnă. Hrănirea coloniilor de albine este permisă numai 

în cazul în care supravieţuirea stupilor este pusă în pericol datorită condiţiilor climatice şi numai 

între ultima recoltă de miere şi cu 15 zile înainte de începerea următoarei perioade de producţie. 

Se interzice ţinerea animalelor într-o stare care poate favoriza anemia sau supunerea acestora la 

regimuri care pot favoriza anemia. 

6.1.5. Reproducţie 

Zootehnia ecologică nu agreează materialul biologic excesiv de modelat genetic, specializat şi 

orientat spre producţii epuizante. Se promovează rasele şi hibrizii autohtoni, cu mare rezistenţă 

naturală, indici buni de reproducţie, vitalitate ridicată şi producţii mixte. Se acordă importanţă 

maximă însuşirilor calitative ale producţiei şi nu celor cantitative. Se interzice utilizarea inducţiei 

poliploide artificiale, hibridizarea artificială, clonarea şi producţia de linii monosex, cu excepţia 

selecţionării manuale. Se stabilesc condiţii specifice pentru fiecare specie în ceea ce priveşte 

gestionarea genitorilor, reproducerea şi producţia de efective tinere. 

In cazul peştilor se interzice folosirea stimulării fecundării ouălelor la speciile ce nu se pot 

inmulţi natural. În cazul în care speciile de peşti nu se pot inmulţi natural deorece condiţiile 

climatice nu permit acest lucru se poata aduce puiet dintr-o alta fermă în conversie sau ecologică. 
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6.1.6. Sănătate şi igienă 

Pe durata perioadei de conversie se pun în aplicare normele stabilite prin Regulamentele (CE) nr. 

834/2007 si 889/2009. 

Astfel, este interzisă utilizarea medicamentelor alopatice veterinare obţinute prin sinteză chimică 

sau a antibioticelor pentru tratamentele profilactice. Sunt interzise utilizarea substanţelor pentru 

stimularea creşterii sau a producţiei (inclusiv antibiotice, coccidiostatice şi alţi aditivi artificiali 

pentru stimularea creşterii) şi utilizarea hormonilor sau a substanţelor similare pentru controlul 

reproducerii sau în alte scopuri. 

În cazul în care animalele provin din unităţi neecologice, se pot aplica măsuri speciale, cum ar fi 

teste de diagnostic sau perioade de carantină, în funcţie de circumstanţele locale. 

Adăposturile, ţarcurile, echipamentele şi ustensilele trebuie să fie curăţate şi dezinfectate în mod 

corespunzător pentru a preveni infectarea şi apariţia organismelor purtătoare de boli. 

Fecalele, urina şi mâncarea neconsumată sau împrăştiată trebuie îndepărtate atât de des cât este 

necesar pentru a minimiza mirosurile şi a evita atragerea insectelor sau a rozătoarelor. 

Pentru eliminarea insectelor şi a altor dăunători din clădiri şi alte instalaţii în care sunt ţinute 

animalele pot fi folosite numai produsele mentionate in anexa VII a R (CE) nr. 834/2007 . 

În cazul în care, în ciuda măsurilor preventive luate în vederea asigurării sănătăţii animalelor 

acestea  se îmbolnăvesc sau se rănesc, vor fi tratate imediat, dacă este necesar în condiţii de 

izolare şi în adăposturi adecvate. 

Produsele fitoterapeutice, homeopatice, oligoelementele şi produsele enumerate în anexa V 

partea 3 şi în anexa VI partea 1.1 vor fi preferate antibioticelor sau tratamentelor veterinare 

alopatice chimice de sinteză, cu condiţia ca efectul lor terapeutic să fie eficient pentru speciile de 

animale în cauză şi pentru boala pentru care a fost destinat tratamentul. 

În cazul în care utilizarea acestora nu este eficientă în combaterea bolii sau a rănii şi în cazul în 

care tratamentul este esenţial pentru a evita suferinţa animalului, antibioticele sau produsele 

medicamentoase veterinare alopatice chimice de sinteză pot fi utilizate sub responsabilitatea unui 

medic veterinar. 

Cu excepţia vaccinurilor, a tratamentelor pentru paraziţi şi a schemelor de eradicare obligatorii, 

în cazul în care un animal sau un grup de animale primesc mai mult de trei serii de tratamente cu 

produse medicamentoase veterinare alopatice chimice de sinteză sau cu antibiotice în decurs de 

12 luni sau mai mult de o serie de tratament în cazul în care ciclul lor de viaţă productivă este de 

mai puţin de un an, animalele în cauză sau produsele obţinute de la acestea nu pot fi considerate 

produse ecologice, iar efectivul de animale în cauză trebuie să treacă prin perioadele de conversie 

prevăzute la articolul 38 alineatul (1). 

Perioada de retragere dintre ultima administrare unui animal a unui medicament veterinar 

alopatic chimic de sinteză în condiţii normale de utilizare şi producţia alimentară produsă 
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ecologic de la aceste animale trebuie să fie de două ori perioada legală de retragere prevăzută la 

articolul 11 din Directiva 2001/82/CE sau, în cazul în care această perioadă nu este specificată, 

de 48 de ore. 

Prevenirea bolilor şi tratamentul veterinar în apicultură in scopul protejării cadrelor, a stupilor şi 

a fagurilor împotriva dăunătorilor, sunt permise doar rodenticidele (utilizate doar în capcane) şi 

produsele corespunzătoare enumerate în anexa II a Regulamentului 889/ 2009. Pentru dezinfecţia 

stupinelor sunt permise şi tratamentele fizice cu aburi sau flacără directă. 

Practica distrugerii masculilor tineri este permisă doar în vederea limitării contaminării cu Varroa 

destructor. 

În cazul în care, în ciuda tuturor măsurilor preventive,coloniile se îmbolnăvesc sau sunt infestate, 

acestea trebuie tratate imediat şi, dacă este necesar, coloniile pot fi amplasate în stupine izolate. 

Produsele medicamentoase veterinare care pot fi utilizate în apicultura în cazul infestării cu 

Varroa destructor sunt : acidul formic, acidul lactic, acidul acetic şi acidul oxalic, precum şi 

mentolul, timolul, eucaliptolul sau camforul. 

În cazul în care se aplică un tratament cu produse medicamentoase veterinare alopatice chimice 

de sinteză, pe parcursul unei astfel de perioade, coloniile tratate vor fi amplasate în stupine 

izolate şi toată ceara va fi înlocuită cu ceară care provine din apicultura ecologică. Ulterior, 

coloniilor în cauză se aplică perioada de conversie de un an stabilită la articolul 38 alineatul (3). 

6.1.7. Mutilare 

Orice suferinţă, inclusiv mutilarea trebuie redusă la minimum pe parcursul intregii vieţi a 

animalului, inclusiv în momentul sacrificării. 

În perioada vieţii animalelor se interzice: 

- tăierea coarnelor la bovine şi caprine; 

- tăierea cozilor la porcine; 

- tăierea ciocurilor la păsări; 

- orice altă formă de mutilare care poate fi dăunătoare animalelor. 

În cazul în care în perioada de conversie au fost introduse animale ce proveneau din agricultura 

conventională şi asupa carora s-a intervenit cu diferite mutilări şi nu există posibilitatea eliminării 

acestora din lipsă de animale este acceptată prezenta acestora în fermă până la schimbarea 

generaţiei, dar nu mai mult. 

In apicultură se interzice ruperea aripilor la trântori, sau extragerea mierii din ramele cu puiet. 

6.1.8. Transport 

Durata transportului animalelor se reduce la minimum, iar pe perioada transportului, trebuie să se 

asigure condiţii optime în asa fel încât animalele să nu fie stresate. Încărcarea şi descărcarea 

animalelor se vor executa fără utilizarea vreunui stimul electric de constrângere. Înainte şi pe 

durata transportului, utilizarea oricărei substanţe tranchilizante alopatice este interzisă. 
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De asemenea, compartimentul în care se transportă animalele trebuie: 

- să permită o bună aerisire; 

- să aibă spaţiu suficient, pentru evitarea sufocării animalelor; 

- să fie construit din materiale care să nu lezeze, în niciun fel, integritatea fizică a animalelor; 

- să fie dotat cu modul de adăpare şi hrănire în cazul transporturilor de lungă durată; 

- să fie dotat cu echipament sanitar corespunzator. 

La transportul hranei pentru animale la alte unităţi de producţie sau de procesare ori locuri de 

depozitare, operatorii se asigură de întrunirea următoarelor condiţii: 

-  pe parcursul transportului, hrana pentru animale produsă prin metode ecologice, furajele în 

conversie şi furajele neecologice sunt efectiv separate din punct de vedere fizic; 

- vehiculele şi/sau containerele care au transportat produse neecologice nu sunt utilizate pentru a 

transporta produse ecologice  sau în conversie decât în următoarele condiţii: 

- înainte de începerea transportului de produse ecologice sau în conversie s-au 

întreprins măsuri de curăţare, a căror eficienţă a fost verificată şi operatorii 

înregistrează aceste operaţiuni; 

- transportul hranei pentru animale ecologice finite este separat fizic sau în timp de 

transportul altor produse finite; 

- pe parcursul transportului, cantitatea de produse de la început şi fiecare cantitate 

individuală livrată de pe parcursul unei ture este înregistrată. 

6.1.9. Muls, sacrificare, recoltare 

Mulsul vacilor, oilor sau caprelor în conversie se face separat de mulsul vacilor, oilor sau 

crapelor crescute in sistem ecologic. 

Aceasta operaţiune se face în perfectă stare de curăţenie, iar laptele se valorifică sub denumirea 

de lapte provenit de la animale în conversie. Pentru acest produs şi derivatele acestuia nu se 

foloseşte sigla comunitară şi nici cea naţională. 

Sacrificare animalelor se realizează conform normelor europene în vigoare, în abatoare certificate 

ecologic. În cazul în care nu există un astfel de abator, este permisă sacrificarea acestora în 

abatoare destinate sacrificării animalelor provenite din agricultura convenţională. În ambele 

cazuri  se vor lua toate măsurile pentru neamestecarea cărnii provenite din conversie, cu cea 

provenită din  agricultura ecologică sau mai rau din circuitul convenţional. 

Pentru a fi siguri că amestecarea nu are loc, pe perioada sacrificării animalelor în conversie nu se 

accepata sacrificări paralele. 

6.1.10. Depozitare produse 

Depozitarea produselor obţinute în perioada de conversie se face in depozite separate faţă de alte 

produse. In cazul în care acest lucru nu este posibil din lipsă de spaţiu se acceptă depozitarea lor 

în acelaşi spaţiu dar cu condiţia ca să exista delimitare clară a cestora, inscripţionarea şi 
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etichetarea corespunzatore cu ajutorul cărora sa se pota distinge uşor diferenţa între produse şi 

astfel sa se evite amestecarea produselor. 

6.1.11. Managementul gunoiului de grajd. 

Pentru a evita poluarea solului cu gunoi de grajd, nu se acceptă realizarea unei ferme de animale 

decat daca există suprafaţa necesară de teren corespunzatoare numărului de animale în funcţie de 

specie.  

Conform articolului 3, alineatul (3) , al Regulamentului (CE) 889/2008, este interzisă producţia 

animalieră fără teren, în cazul în care crescătorul nu gestionează terenul agricol şi/sau nu a 

stabilit în scris un acord de cooperare cu un alt operator. 

Pentru suprafeţele de păşunat folosite la ierbivore, regulamentul interzice creşterea încărcăturii de 

animale pe hectar, numărul maxim de capete trebuie astfel stabilit încât cantitatea de azot sub 

formă de bălegar să nu depaşească 170 kg/ pe hectar. Această limită se aplică exclusiv utilizării 

gunoiului de grajd, gunoiului de grajd uscat şi gunoiului de pasăre deshidratat, compostului de 

excremente de animale, inclusiv gunoiul de pasăre, compostului de gunoi de grajd şi 

excrementelor animaliere lichide. 

Gunoiul de grajd provenit de la animalele aflate în conversie va fi administrat pe terenurile aflate 

în conversie sau în agricultura convenţională. 

 

 Secţiunea (unitatea didactică) 6.2 principii, recomandări şi norme specifice: 

 6.2.1 Creşterea vacilor de lapte 

În faza de conversie întreţinerea animalelor se face în adăposturile existente, prin trecerea de la 

sistemul legat la întreţinerea în sistem liber. Adăposturile trebuie să corespundă cerinţelor 

fiziologice, igienice şi de producţie. 

 Se vor respecta, în primul rând, normele de suprafaţă: 6m
2
/cap la vaci; 1,5-5m

2
/cap la tineret ; 

10m
2
/cap la tauri; normele de volum de aer: 25m

3
/cap de animal şi indice de luminozitate 1/18 

(1m
2 
de geam la 18 m

2 
de pardoseală). 

Animalele trebuie să aibă acces liber în padoc iar priponitul la păşune este interzis. Pardoseala să 

fie întreagă, cu aşternut bogat dar se admite şi pardosea din grătar, însă limitat, în zone de 

depunere a dejecţiilor. 

Microclimatul adăposturilor trebuie să asigure confortul optim: temperatura 5-25 
0
C, umiditatea 

aerului 55-75%, curenţi de aer 0,1-0,5 m/s, gazele nocive în limitele admise: dioxidul de carbon 

0,04-0,15%, acceptabil între 0,10-0,25% amoniacul optim-absent, limita maximă 0,02 mg/m; 

hidrogenul sulfurat optim - absent, admisibil 0.01 mg/l; lumina 60-70 lucşi cu o durată maximă 

de 16 ore pe zi; nivelul fonic admis este maxim de 60 decibeli. Ventilaţia naturală trebuie să 

asigure schimbul normal de aer curent, aproximativ 120-150 m3/cap de vacă/oră. La păşune 

animalele trebuie ferite de insolaţii, ploi reci cu vânt puternic şi grindină. 
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În faza de producţie ecologică este obligatorie respectarea riguroasă a condiţiilor ce stau la baza 

zootehniei ecologice astfel: 

- spaţiu corespunzător, unde animalul poate să-şi manifeste comportamentul fără 

nici o restricţie; 

- clădirea, prin structura şi construcţia ei, trebuie să asigure parametri optimi 

corespunzători; 

- acolo, unde condiţiile climatice permit, animalele pot fi crescute libere, fără 

adăpost, cu condiţia să fie asigurată suprafaţa necesară de păşune pentru întregul 

efectiv. 

Trebuie asigurată suprafaţa necesară pentru păşunat, adică 0,5 ha/cap de vacă, care, în mod 

obligatoriu se tarlalizează şi se utilizează raţional deparazitarea spaţiului şi eliminarea 

rozătoarelor, dar numai cu substanţe şi metode aprobate de legile în vigoare. 

Spaţiul corespunzător, unde animalul poate să-şi manifeste comportamentul fără restricţii îl 

constituie grajdul închis în trei părţi, deschis spre sud, cu aşternut abundent. Adăpostul trebuie să 

aibă legătură cu spaţiile de hrănire acoperite şi să fie legat cu un coridor cu pavaj solid de păşune 

sau padocul pentru plimbare.  

În adăpost trebuie să funcţioneze adăpători automate, care nu îngheaţă iarna, în număr 

corespunzător cu efectivul de animale. Evacuarea dejecţiilor, este indicată să se facă direct în 

bazinele colectoare, iar la locurile de odihnă să se asigure aşternut suficient. 

Furajarea animalelor se face numai cu furaje ecologice, iar furajarea cu furaje convenţionale se 

poate face cu maxim 10% din raţia furajeră. Furajele folosite sunt: 

- amestec uruială de porumb, grâu, orz, floarea soarelui sau produse secundare ale 

acestora; 

- furaje suculente formate din: siloz, sfeclă furajeră, sfeclă de zahăr, dovleac, cartofi 

administraţi în întregime sau preparate; 

- furaje fibroase formate din: fân natural şi de legumoinoase de bună calitate; 

- produse secundare formate din: tăiţei de sfeclă, borhot de spirt, borhot de sfeclă, coceni 

de porumb, paie de cereale. 

Toate aceste furaje trebuie administrate în raţii furajere echilibrate. Cele mai importante principii 

ce trebuie respectate în timpul păşunatului sunt următoarele: 

- parcelarea păşunii; 

- asigurarea cu apă pentru adăpat în permanenţă; 

- asigurarea locului de odihnă şi umbră;  

- asigurarea densităţii corespunzătoare a animalelor. 

Îngrăşămintele utilizate pentru fertilizarea păşunilor nu poate depăşi echivalentul a 170 kg 

azot/ha/an.Această cantitate să nu fi fost depăşită în ultimi 3 ani. Păşunatul animalelor ecologice 
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nu se poate face alături de alte animale din aceeaşi specie dacă nu sunt crescute după norme 

ecologice. 

 

 6.2.2. Creşterea bovinelor la îngrăşat  

Atunci când dorim să înfiinţăm o fermă de taurine de carne, trebuie analizate cu atenţie două 

aspecte: resursele disponibile (teren agricol, forţa de muncă, capitalul şi competenţele 

manageriale ale fermierului) şi  profitabilitatea relativă a creşterii taurinelor pentru carne 

comparativ cu exploatarea taurinelor pentru lapte sau cu alte specii domestice. 

Bovinele tinere neecologice, în cazul în care un şeptel sau un efectiv este constituit pentru prima 

dată, se cresc în conformitate cu regulile de producţie ecologică imediat după ce au fost 

înţărcate.Viteii pot intra in septel numai în cazul în care au mai puţin  de şase luni. 

Taurinele de carne sunt foarte bine adaptate pentru utilizarea de terenuri care sunt nepotrivite 

pentru producerea de cereale sau pentru oricare altă cultură de câmp. Aceste terenuri cuprind 

zonele umede şi terenurile aride şi semiaride, pentru care cea mai bună valorificare o reprezintă 

pajiştile. 

De asemenea, bovinele de carne folosesc eficient cantităţi mari de furaje voluminoase de calitate 

mai slabă produse în ferme, cum ar fi cocenii de porumb, paiele, fânurile, tăiţeii de sfeclă, cu 

condiţia ca acestea să provină din ferme ecologice sau in conversie. Taurinele pot folosi mai 

raţional decât alte specii de animale domestice totalitatea producţiei locale de cereale şi 

leguminoase, fără a fi necesară cumpărarea de furaje din altă parte. 

Taurinele de carne furnizează bălegar, un produs excelent de menţinere a fertilităţii solului 

terenurilor agricole. În plus, ele returnează în sol aproximativ 80% din componenţii fertilizanţi 

din furaje. De asemenea, oferă o modalitate profitabilă de a utiliza leguminoasele care sunt 

folosite de obicei pentru a îmbunătăţi structura solului şi a realiza rotaţia culturilor. 

 Hrana administrată taurinelor de carne este împărţită în trei categorii: 

 hrană verde de pe păşune; 

 hrană cultivată; 

 hrană de completare. 

Hrana se clasifica şi în funcţie de conţinutul de energie şi de prezenţa anumitor grupuri 

importante de nutrienţi. 

Hrana de pe păşune şi cea cultivată se găseşte de obicei în formă proaspătă sau conservată (fân, 

hrană însilozată). 

 Hrană verde 

Acest tip de hrană se foloseste mai ales la fermele ecologice, aflate în zona montană. Acolo există 

o varietate mare de plante. Compoziţia optima este de 60 -70 % graminee şi 20 – 30 % 
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leguminoase, restul de 10 – 20 % sunt buruieni. Buruienile sunt plante care nu sunt nici 

graminee, nici leguminoase. 

Păşunea ideală pentru hrănirea vacilor trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

- floră densă; 

- prezenţa leguminoaselor pentru o bună aprovizionare cu azot; 

- plantele care sunt consumate de animale trebuie să regenereze în mod natural, astfel încât 

păşunea să fie mereu înverzită; 

- densitate redusă a plantelor nedorite. 

Alcătuirea propriu-zisă a vegetaţiei păşunii este dependentă atât de condiţiile de climă şi sol, cât 

şi de intensitatea utilizării acestei vegetaţii ca păşune sau făneaţă. Recoltarea plantelor se face 

atunci cand are loc înspicarea plantelor predominante în acea zonă. Atunci, raportul între calitatea 

hranei şi masa brută recoltată este cel mai bun. Dacă plantele sunt recoltate la momentul potrivit 

vor avea un conţinut ideal de nutrienţi. Hrana trebuie dusă la laborator, pentru a se vedea 

conţinutul de nutrienţi. Astfel, crescătorii vor şti cum trebuie împarţite raţiile de hrană pentru 

vaci. Intr-o fermă dacă nu se dispune de date de la laborator, se va face un calcul al raţiilor pe 

baza unor tabele cu valoarea nutritivă pentru fiecare plantă în parte. 

Hrană cultivată 

Pentru furajarea vitelor plantele pot fi cultivate ca monocultură sau amestecuri de mai multe 

specii. Trifoiul şi lucerna sunt esenţiale unei crescătorii ecologice nu numai pentru menţinerea 

calităţii solului, ci şi ca furaj de bază foarte valoros. Cultivarea lor în asociere cu alte plante este 

recomandabilă, nu numai pentru asigurarea unei recolte bogate ci şi pentru echilibrarea valorilor 

nutritive ale hranei. Porumbul siloz este mult mai greu de crescut în jurul unei crescătorii 

ecologice, fiind mai pretenţios în ceea ce priveste amplasamentul, plantele asociate, îngrăşarea şi 

curăţarea de buruieni. Totuşi această specie prezintă interes ca plantă furajeră, nu numai graţie 

recoltelor bogdate, ci şi pentru că are o valoare nutritivă ridicată şi completează bine o hrană 

verde bogată în proteine. 

Dacă vrem să renunţăm la porumbul siloz se poate utiliza însilozarea cerealelor întregi. Cerealele 

trebuie să aibă aceleaşi valori nutritive ca porumbul. Un alt furaj cu o valoare nutritivă apropiată 

de a porumbului este sfecla furajeră, anumite soiuri având un conţinut de energie mult mai 

ridicat. Este o plantă foarte bine digerată de vaci, de asemenea are un gust plăcut – ceea ce ajuta 

la creşterea consumului total de hrană şi, deci, la obţinerea unui randament mai bun. Deoarece, 

necesită mai multă forţă de muncă pentru cultivare, sfecla furajeră se întâlneşte rar în fermele 

ecologice. 

Alte specii, precum secara verde, fasolea, mazărea şi mustarul au un gust tipic ca furaj şi  necesită 

un timp de adaptare atunci când sunt administrate prima oară în amestec cu alte plante. 
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Vitele trebuie să se obisnuiască cu astfel de plante complementare, atunci când le sunt disponibile 

în cantităţi considerabile, dar pe perioade scurte de timp, însă consumul de hrană scade şi se 

poate ajunge la tulburări de sănătate. 

Conservarea hranei este cu atât mai importantă cu cât ne asteptăm la un randament mai mare din 

partea animalelor. Calitatea conservării are un efect considerabil asupra valorii energetice şi  

compoziţiei nutritive a furajelor, calităţii hranei verzi conservate, consumului de hrană al vitelor 

şi a  necesarului de furaje de completare. 

Fânul este un furaj la care nu se poate renunţa. El sprijină funcţiile motorii ale burdufului, adică 

activitatea musculară a aparatului digestiv şi rumegatul, activitate indispensabilă pentru o 

descompunere corespunzatoare a hranei. 

Uscarea fânului în aer liber, este o metodă foarte grea deoarce, uneori, din cauza condiţiilor 

meteorologice nefavorabile se produce fân de proastă calitate. Uscarea fânului prin aerisire este 

preferabilă, mai ales de către întreprinderile care au renunţat la hrana însilozată. Cu toate că 

aerisirea la cald este mai costisitoare ea este mult mai avantajoasă decat aerisirea la rece. 

 Hrana de completare 

Pentru vaci, hrana de completare este realizată din concentrate energetice, suplimente de minerale 

şi substanţe active. Acest tip de hrană este necesar pentru: completarea raţiilor de hrană cu un 

dezechilibru nutritiv, îmbunătăţirea aportului energetic şi de nutrienţi al hranei. Pentru 

completarea raţiilor de hrană ne stau la dispoziţie diferitele specii de cereale: orz, grâu de toamnă, 

ovăz, porumb, secară. Pot fi găsite sub formă de şrot sau chiar sub forma de tărâţe. Acestea pot 

servi animalelor ca sursă importantă de energie, dar pot duce la o perturbare a digestiei, afectând 

procesele naturale din camerele stomacului şi pot fi deci dăunătoare întregului organism animal 

dacă sunt administrate în cantitate prea mare. 

Trebuie să avem în vedere asigurarea unei depozitări adecvate şi a unui sistem de uscare, daca 

este nevoie. Dacă cerealele sunt depozitate inadecvat, în mediu umed, se vor degrada. O urmare a 

degradării cerealelor este îmbolnavirea animalelor. 

Tăiţeii uscaţi de sfeclă sunt mai valoroşi, punând la dispoziţie energia sub formă de fibră 

degradabilă, mai uşor de prelucrat de către aparatul digestiv al vacii. 

Aşadar, in funcţie de obiectivul pe care îl aveţi pentru fiecare animal în parte trebuie să îi 

asiguraţi o hrană conformă, astfel evitând inconvenintele apărute pe parcursul creşterii. 

Riscul îmbolnavirii în cazul creşterii bovinelor pentru carne este redus deoarece îngraşarea 

acestora începe după ce au trecut de vârsta înţărcării, fiind supuse unor riscuri scăzute de 

mortalitate şi sunt sensibile la un număr mai mic de boli şi paraziţi. În medie, pierderile prin 

mortalitate sunt de 2 la sută la vacile adulte, 1 la sută la tineretul femel de înlocuire şi 1 la sută la 

taurinele supuse îngrăşării. 
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Creşterea bovinelor la îngrăşat în perioada de conversie nu reprezintă o sursă de poluare, 

deoarece densitatea animalelor este minimă şi, în majoritatea timpului, animalele defecă pe 

păşune, aşa cum fac şi animalele sălbatice. 

Deoarece în agricultura ecologică se practică numai sistemul extensiv de îngrăşare, perioada de la 

înţărcare la sacrificare poate dura in funcţie de rasă până la doi sau trei ani. 

 

6.2.3. Creşterea  porcilor  

Durata conversiei la suine este de doi ani pentru teren şi de şase luni pentru animale. Alimentaţia 

acestora se face cu 50% furaje obţinute în exploataţie. Pentru reînnoirea septelului, porcii trebuie 

să provină dintr-o crescătorie ecologică. Furajele trebuie sa fie ecologice sau din ferme în 

conversie. Furajele care conţin OMG-uri, antibiotice sau stimulente artificiale sunt interzise în 

alimentaţia porcilor, ca şi toţi aminoacizi de sinteză. Alimentaţia tineretului se bazează pe lapte 

natural, de preferinţa de la mame iar purceii trebuie crescuţi cu lapte pe parcursul a 40 de zile 

minim. 

Asistenţa veterinară 

În cazul porcilor din fermele aflate în conversie,  asistenţa veterinară se bazează pe metode şi 

mijloace de prevenire la fel ca la toate celelalte specii din fermele aflate în conversie. 

Când se înfiinţează o fermă de porci, pentru evitarea îmbolnăvirii animalelor, se recurge la rase 

rustice, se administrează o alimentaţie echilibrată şi se asigură un mediu înconjurător favorabil.  

În cazuri excepţionale în care este periclitată sănătatea animalelor se pot folosi medicamentele 

chimice de sinteza sau antibioticele, după cum urmează: 

- trei tratamente alopatice, din care maxim doua antiparazitare la reproducători; 

- maxim un tratament alopatic parazitar şi un tratament aloptatic neparazitar pentru 

animalele destinate tăierii; 

- nici un tratament alopatic nu este autorizat pentru purcei; 

- perioada de aşteptare după tratament, înainte de comercializare este dublă faţă de 

creşterea în sistem conventional. 

Reproducţia porcilor se bazează pe metode naturale. Însămânţarea artificială este totuşi autorizată 

în cazul în care nu sunt posibile folosirea metodelor naturale. 

La data la care animalele intră în şeptel purceii ce vor intra în conversie nu trebuie să depăşească  

greutatea de 35 kg. De asemenea, în cazul adulţilor numărul de femele neecologice nu trebuie să 

depaşească 20% pe an din numarul total de animale existente în fermă. Numarul acestora poate   

fi majorat până la 40 %, sub rezerva unei autorizări prealabile din partea autorităţii competente, 

în următoarele cazuri speciale: 

- în cazul unei extinderi majore a exploataţiei; 

-  în cazul schimbării unei rase; 
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-  în cazul în care se iniţiază o nouă specializare a efectivului. 

Tăierea cozii şi scurtarea dinţilor nu pot fi autorizate decât cu acordul organismului certificator, 

pe motive sanitare sau de securitate; 

Vârsta minimă de tăiere pentru porcii valorificaţi în carcasă este de 182 de zile. 

Adăpost 

Animalele trebuie să beneficieze de spaţii în aer liber, dar care trebuie sa ofere protecţie 

suficientă contra ploilor, vântului, soarelui şi temperaturilor extreme. Padocurile trebuie să 

corespundă  nevoilor naturale ale animalelor pentru plimbare; 

Construcţiile trebuie să dispună de un spaţiu pentru odihnă, din material dur acoperit cu aşternut 

în cantitate suficientă care trebuie menţinut curat şi uscat, dar şi de o suprafaţă de teren unde să 

poată râma. 

Purceii nu pot fi tinuţi în cuşti. 

Terenul trebuie sa fie drept şi nealunecos pentru a se evita rănirea animalelor. 

Sunt autorizate grătarele, însă doar în zona de munte şi numai pe  25% din suprafaţa acoperită. 

Marimea exploataţiei este limitată la 1.500 de porci pentru carne/an; la 200 de scroafe, dacă 

purceii se vând  şi la 85 de scroafe daca se cresc toţi produşii în ferma ecologica.  

Alegerea raselor 

Alegerea raselor se face în funcţie de conjuctura economică şi socială, cele mai potrivite ca 

material biologic pentru popularea fermelor ecologice de porcine fiind rasele tradiţionale. 

În ţara noastră, principalele rase de porci ce se pretează a fi crescute ecologic sunt: Bazna, 

Mangaliţa, Negrul de Strei, Negru de Sărmaş, Roşu de Marghita, Alb de Banat, Alb de Ruseţu, 

etc. 

Aceste rase de porcine se pretează la producţia ecologică datorită rezistenţei lor la factorii de 

mediu, la boli şi pentru că au un grad înalt de adaptabilitate, vitalitate şi viabilitate şi rezistă bine 

pe păşune. 

 

6.2.4. Creşterea ovinelor şi caprinelor pentru lapte  

Ca urmare a creşterii cererii de lapte şi de produselor rezultate din procesarea laptelui de oaie şi 

capră, numărul fermelor ecologice de oi şi capre este în creştere.  

Perioada de conversie la aceste specii este reglementată prin Regulamentul 834/2007 şi a fost 

stabilită la 6 luni.  

În ceea ce priveşte hrana, cu excepţia perioadei anuale de transhumanţă,  cel puţin 50 % din 

furaje provin din unitatea proprie sau, dacă nu este posibil, sunt produse în cooperare cu alte 

unităţi  agricole ecologice în principal situate în aceeaşi regiune. 

Ca şi alte specii erbivore, oile şi caprele preferă păşunile pentru păscut. In funcţie de 

disponibilitatea păşunilor în diferitele perioade ale anului, cel puţin 60 % din materia uscată din 
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raţiile zilnice ale acestor specii de animale constă în furaje grosiere, furaje proaspete sau uscate 

ori din furaje însilozate. Este permisă o reducere la 50 % pentru animalele din producţia de lapte 

pentru o perioadă maximă de trei luni la începutul perioadei de lactaţie.   

În perioada de transhumanţă, animalele pot păşuna pe teren neecologic în cazul în care sunt 

mutate pe jos de pe o suprafaţă de păşunat pe alta. Cantitatea de furaje neecologice sub formă de 

iarbă sau altă formă de vegetaţie pe care pasc animalele în această perioadă, nu poate să 

depăşească 10 % din raţia totală anuală de furaje.  

Din cantitatea medie totală de furaje oferite ca hrană pentru animale 20% poate proveni din 

păscutul sau recoltatul păşunilor permanente sau al parcelelor cu furaje perene în primul an de 

conversie, cu condiţia să facă parte din exploataţia în sine şi să nu fi făcut parte dintr-o unitate de 

producţie ecologică a exploataţiei în cauză în ultimii cinci ani. În cazul în care se utilizează atât 

furaje în conversie, cât şi furaje de pe parcele din primul an de conversie, procentajul total 

combinat al unor astfel de furaje nu va depăşi procentele maxime stabilite la alineatul (1) art. 21 

al R (UE) 889/2008. 

Numărul maxim de animale pe hectar este de 13,3 oi sau capre, acestea fiind calculate pentru 

echivalentul a 170 kg N/ha/an. 

Reproducerea animalelor în perioada de conversie se bazează pe metode naturale. Este permisă 

inseminarea artificială, dar alte forme de reproducere artificială sau asistată sunt interzise. 

Este interzisă, de asemenea, mutilarea animalelor cum ar fi aplicarea benzilor elastice la cozile 

oilor, tăierea cozilor, tăierea dinţilor, retezarea coarnelor. În cazuri excepţionale, din motive de 

siguranţa sau dacă urmăresc îmbunătăţirea stării de sănătate, bunăstarea sau igiena animalelor, o 

parte din aceste operaţii se autorizează de organismele de inspecţie şi certificare. Aceste operaţii 

trebuie efectuate însă la vârsta cea mai potrivită şi de personal calificat, astfel încât suferinţa 

animalelor să fie redusă la minim. 

Castrarea fizică este permisă pentru asigurarea calităţii produselor şi menţinerea practicilor 

tradiţionale de producţie. 

Condiţiile de adăpostire a animalelor trebuie să corespundă cerinţelor lor biologice, fiziologice şi 

etologice. 

Adăposturile trebuie să fie bine izolate termic, ventilate natural şi iluminate astfel încât să asigure 

animalelor un microclimat confortabil ca temperatură, umiditate şi curenţi de aer, iar concentraţia 

de gaze, nivelul de pulberi şi aeromicroflora să se încadreze în normele de igienă. 

Spaţiile în aer liber, suprafeţele de exerciţii în aer liber sau traseele exterioare trebuie să ofere, în 

funcţie de condiţiile meteorologice locale şi de rasele respective, o protecţie suficientă împotriva 

ploii, vântului, soarelui şi temperaturilor extreme. Adăpostirea animalelor nu este obligatorie în 

zonele unde condiţiile climatice corespunzătoare permit ca animalele să fie ţinute în mediul 

exterior. 
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Densitatea animalelor în adăposturi trebuie să garanteze confortul şi bunăstarea acestora în 

funcţie de rase şi de vârsta animalelor. Trebuie avute în vedere nevoile comportamentale ale 

animalelor, mărimea grupului şi sexul animalelor. 

Densitatea optimă trebuie să asigure bunăstarea animalelor punându-le la dispoziţie un spaţiu 

suficient pentru a sta în picioare natural, pentru a se aşeza cu uşurinţă, pentru a se întoarce, pentru 

a putea sta în toate poziţiile şi a face mişcări naturale. În aer liber, densitatea de populare a 

animalelor care se găsesc pe păşuni sau pe alte fâneţe, terenuri umede sau ierboase sau alte 

habitate naturale sau seminaturale, trebuie să fie suficient de scăzută pentru a evita erodarea 

solului şi exploatarea excesivă a vegetaţiei.. 

Adăposturile, ţarcurile, echipamentele şi ustensilele trebuie să fie curăţate şi dezinfectate astfel 

încât să prevină toate infecţiile încrucişate şi dezvoltarea organismelor purtătoare de boli. Balega, 

urina şi hrana nemâncată sau dispersată trebuie înlăturate ori de câte ori este necesar pentru a 

reduce la minim mirosurile şi pentru a evita atragerea insectelor şi a rozătoarelor. 

In cazul oilor si caprelor suprafaţa minima a adapostului în interior trebuie să fie de 1,5 m
2
 de cap 

de adult si de 0,35 m
2
 de miel sau ied. 

In spaţiul exterior,  suprafata minima pentru oaie sau capră este de 2,5 m
2
 şi de 3 m

2
 pentru oaie 

sau capra cu miel sau ied. 

Furajarea animalelor este o condiţie de calitate a producţiei, fiind obligatorie respectarea 

cerinţelor  nutriţionale ale animalelor în diferite stadii ale dezvoltării lor. 

Practicile de îngrăşare sunt autorizate în măsura în care sunt reversibile în orice stadiu al 

procesului de creştere. 

Animalele se hrănesc, de preferat, cu furaje produse în propria ferma iar, în cazul când acest 

lucru nu este posibil, se utilizează furaje din alte ferme care respectă regulile producţiei 

ecologice. 

Furajul în conversie utilizat în raţiile medii este de maxim 30%. Atunci când furajele în conversie 

provin dintr-o unitate proprie, acest procent poate fi ridicat până la 60%. 

Furajarea animalelor tinere se realizează pe bază de lapte natural, de preferinţă lapte matern. 

Pentru ovine şi caprine perioada de hrănire a mieilor sau iezilor cu lapte este de 40 zile. 

Sunt indicate arealele sau regiunile unde se practică transhumanţa, fără a aduce prejudicii 

prevederilor privind furajarea animalelor stabilite în norme. 

Pentru erbivore sistemele de creştere se bazează pe utilizarea la maxim a păşunilor în funcţie de 

disponibilitatea acestora în diferite perioade ale anului. Minim 60% din materia uscată din raţiile 

zilnice, trebuie să cuprindă furaje grosiere, proaspete, uscate, sau însilozate. Organismele de 

inspecţie şi certificare aprobă o reducere cu 50 %, pentru animalele în lactaţie pe o perioadă 

maximă de trei luni pentru fiecare lactaţie în parte. 
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Procentul maxim aprobat de furaje convenţionale în raţia zilnică, cu excepţia perioadei de 

transhumanţă, trebuie să fie de 25%, calculat ca procent din materia uscată. 

Când producţia de furaje este compromisă ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile, 

prin derogare, organismele de inspecţie şi certificare aprobă pe o perioadă limitată şi pentru o 

anumită zonă, folosirea unui procent mai mare de furaje convenţionale. 

Se interzice utilizarea organismelor modificate genetic şi a derivatelor lor în obţinerea de furaje, 

materii prime, furaje compuse, aditivi furajeri, auxiliari de fabricaţie pentru furaje şi de alte 

produse utilizate în furajarea animalelor. 

Prevenirea bolilor şi tratamentul veterinar în cazul ovineror si caprinelor ca şi la celelalte specii 

de animale se bazează pe următoarele principii: 

- selectarea corespunzătoare a raselor de animale; 

- aplicarea practicilor de creştere a animalelor corespunzător cerinţelor fiecărei specii, 

încurajând rezistenţa ridicată la boli şi prevenirea infecţiilor; 

- utilizarea furajelor de calitate, asigurarea unei mişcări curente şi accesul la păşuni, în 

scopul stimulării imunităţii naturale a animalului; 

- asigurarea unei densităţi corespunzătoare a animalelor, evitând astfel supraaglomerarea şi 

orice alte probleme de sănătate ce pot rezulta din aceasta. 

Atunci când un animal se îmbolnăveşte sau este rănit, acesta trebuie tratat imediat şi izolat în 

adăposturi corespunzătoare. 

Utilizarea medicamentelor de uz veterinar în creşterea animalelor se bazează pe respectarea 

următoarelor principii: 

- produsele fitoterapeutice, produsele homeopatice ca şi oligoelementele, se utilizează de 

preferinţă în locul medicamentelor de uz veterinar alopatice chimice de sinteză sau 

antibioticelor, cu condiţia ca ele să aibă un efect terapeutic real pentru speciile de animale 

cărora li se adresează şi pentru starea de sănătate căreia îi este destinat tratamentul; 

- atunci când utilizarea produselor de mai sus nu este eficientă sau dacă produsele nu sunt 

eficiente în combaterea unei boli sau tratarea rănilor şi tratamentul animalelor este 

indispensabil pentru evitarea suferinţei sau chinului animalului, este posibil să se recurgă la 

medicamentele veterinare alopatice chimice de sinteză sau la antibiotice, numai sub 

responsabilitatea medicului veterinar; 

- utilizarea medicamentelor de uz veterinar, alopate chimice de sinteză, sau a antibioticelor 

în tratamentele preventive este interzisă. 

În completarea principiilor de mai sus se aplică următoarele reguli: 

- este interzisă utilizarea substanţelor de stimulare a creşterii sau a producţiei ca şi 

utilizarea hormonilor sau a altor substanţe similare pentru controlul reproducerii sau în alte 
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scopuri.; Hormonii se administrează numai unui animal determinat în cadrul unui tratament 

veterinar curativ. 

- sunt autorizate tratamentele veterinare ale animalelor sau tratarea clădirilor, 

echipamentelor şi instalaţiilor, conform legislaţiei naţionale, inclusiv utilizarea de 

medicamente veterinare imunologice, atunci când o afecţiune a fost depistată ca prezenţă 

într-o anumită zonă în care este amplasată ferma de producţie. 

Atunci când se utilizează medicamente de uz veterinar, se indică clar tipul produsului, precum şi 

detaliile privind diagnosticul, posologia, metoda de administrare, durata tratamentului şi termenul 

de retragere legal. Animalele tratate, trebuie să fie clar identificate. 

 

6.2.5. Creşterea păsărilor 

Păsările crescute în sistem ecologic au avut cel mai mare succes dintre toate animalele, în special 

creşterea găinilor pentru oua. Cererea de ouă ecologice în continuă creştere a dus la extinderea 

fermelor de găini ouătoare. 

Adăpost 

Comform cerinţelor creşterii păsărilor în sistem ecologic, în perioada de conversie acestea 

beneficiază de acelaşi confort ca şi cele aflate deja în sistem ecologic. 

Drept urmare, în perioada de conversie păsările de curte nu vor fi ţinute în coteţe, iar cele de apă 

vor avea acces la un izvor, iaz, lac sau bazin. 

 De asemenea, adăposturile pentru păsări trebuie sa îndeplinească următorele condiţii: 

(a) cel puţin o treime din suprafaţa podelei este solidă şi fără grilaje sau grătare şi este 

acoperită cu materiale de litieră -  paie, surcele, nisip sau iarbă; 

(b) în adăposturile pentru găinile ouătoare, o parte destul de mare din suprafaţa podelei care 

este la dispoziţia găinilor este disponibilă pentru colectarea dejecţiilor; 

(c) au un anumit număr de stinghii de o anumită dimensiune proporţionale cu dimensiunea 

grupului şi a speciei şi rasei de păsări, în conformitate cu anexa III a Regulamentului 889/2008;  

(d) prezintă trape de intrare/ieşire de o dimensiune corespunzătoare păsărilor, iar aceste trape 

au o lungime  totală de cel puţin 4 m pe o suprafaţă de 100 mp din adăpostul pus la dispoziţia 

păsărilor; 

(e) niciun adăpost pentru păsările de curte nu conţine mai mult de: 

- 800 pui; 

- 3.800 găini ouătoare; 

- 5.200 bibilici; 

- 4.000 raţe leşeşti sau raţe Peching femele, sau 3.200 raţe leşeşti sau raţe Peching 

masculi sau alte tipuri de raţe; 

- 2.500 claponi, gâşte sau curcani; 
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Pentru păsările de curte pentru carne suprafaţa totală utilizabilă a adăposturilor este mai mică sau 

egală cu 1.600 m
2
 în fiecare unitate în parte;  

Adăposturile pentru păsările de curte trebuie să fie astfel construite încât să permită cu uşurinţă 

accesul păsărilor la suprafeţele în aer liber. 

Lumina naturală poate fi suplimentată prin mijloace artificiale pentru a oferi un maxim de 16 ore 

de lumină pe zi cu o perioadă continuă de odihnă nocturnă fără lumină artificială de cel puţin opt 

ore. 

Păsările trebuie să aibă acces la o suprafaţă în aer liber pentru cel puţin o treime din viaţa lor. 

Suprafeţele în aer liber pentru păsările de curte sunt în cea mai mare parte acoperite cu vegetaţie 

şi prevăzute cu instalaţii de protecţie şi permit păsărilor de apă accesul uşor la un număr adecvat 

de adăpătoare şi jgheaburi cu hrană. 

Vârstele minime la sacrificare pentru păsările pentru carne sunt următoarele: 

(a) 81 zile pentru pui; 

(b) 150 zile pentru claponi; 

(c) 49 zile pentru raţe Peching; 

(d) 70 zile pentru raţele leşeşti, femele; 

(e) 84 zile pentru raţe leşeşti, masculi; 

(f) 92 zile pentru raţe mari; 

(g) 94 zile pentru bibilici; 

(h) 140 zile pentru curcani şi gâşte; 

(i) 100 zile pentru curci. 

Hrana  

Păsările sunt hrănite în mod natural, hrănirea în exces a acestora fiind interzisă. 

 

6.2.6 Creşterea albinelor 

 Mierea ecologică este în primul rând o miere obţinută într-o zonă nepoluată, certificată ecologic. 

Albinele zboară pe o rază de 3 – 5 km în jurul stupului, astfel că certificatorul poate verifica acea zonă: să 

nu existe surse de poluare industrială, să nu se cultive nimic pe acea suprafaţă care să necesite stropirea cu 

pesticite / insecticide, sursele de apă să nu fie poluate. In general, trebuie să fie o zonă virgină din punct 

de vedere al culturilor intensive. Apicultorul nu are voie să deplaseze stupii din acea zonă, iar organismul 

certificator verifică acest lucru prin controale inopinante, când verifică şi tratamentele aplicate albinelor, 

precum şi ustensilele folosite la extragerea mierii (acestea trebuind să fie doar din inox), prelevând mostre 

din ceară şi din miere, care se trimit la laboratoare independente pentru a se depista orice urmă de 

antibiotice. 

  Albinele contribuie de asemenea la protecţia mediului şi la creşterea producţiei agroforestiere. In 

apicultura ecologică de mare importanţă sunt tratamentele aplicate stupilor. La fel de importantă este şi 
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calitatea mediului înconjurator din zona de creştere a albinelor. Importante sunt, de asemenea, şi 

condiţiile de extracţie, prelucrare si depozitare a produselor apicole.  

 Perioada de conversie pentru a transforma stupina conventională în stupină ecologică este de  1– 

2 – cel mult 3 ani, pentru a nu contamina ceara schimbată. În situaţia optimă, în primul an ar trebui 

schimbată în jur de 50% din ceară, dacă familia de albine a fost cumparată din stupine convenţionale. Pe 

durata de conversie ceara pentru noile rame trebuie să provină de la stupine ecologice. 

 Alimentaţia albinelor în timpul iernii se bazează pe rezerve de polen şi miere obţinute în sistem 

ecologic. Alimentatia albinelor cu miere ecologică este permisă pe perioada situată între ultima recoltă de 

miere şi cu 15 zile înainte de începutul recoltării mierii din anul următor. 

 

 Clasificarea produselor apicole ca ecologice este legată de: 

 •    tratamentele aplicate stupilor; 

 •    calitatea mediului; 

 •    condiţiile de extracţie, prelucrare şi depozitare. 

 Administrarea de către acelaşi operator a mai multor stupine (ecologice şi neecologice) aflate  în  

 aceeaşi zonă, este posibilă doar în scopul acţiunilor de polenizare. Toate stupinele trebuie să respecte 

cerinţele prevăzute de legislaţia sus menţionată, exceptând dispoziţiile privind amplasarea stupinelor. În 

cazul respectiv, produsul nu se comercializează ca produs ecologic. 

 Produsele apicole se vând făcându-se referire la modul de producţie ecologică, dacă se respectă 

regulile de producţie stabilite de lege, pe o durată de cel puţin un an. Perioada de conversie se încheie 

atunci când toată ceara din stupi a fost înlocuită cu:  

 ceară ecologică (documentat cu copia Certificatului de conformitate al 

producătorului de ceară ecologică precum şi cu documentul de achiziţie al cerii); 

 ceară fără reziduuri (se va demostra acest lucru cu copia certificatului de analiză); 

 ceară provenită din căpăceală proprie (se va demonstra cu o Declaraţie pe proprie 

răspundere, ce cantitate de ceară din producţie proprie s-a înlocuit şi în ce interval de 

timp, precum şi cu Certificatului de conformitate al procesatorului şi documentul de 

achiziţie al cerii). 

 Caracteristicile stupilor şi ale materialelor folosite în apicultură: 

Stupii trebuie confecţionaţi din materiale naturale (lemn), care nu prezintă niciun risc de 

contaminare pentru mediu sau pentru produsele apicole. Pentru exteriorul stupului este necesar a 

se utiliza vopsele pe bază de apă sau uleiul de in. 

 Înmulţirea familiilor se va face prin:  

 divizarea familiilor puternice; 

 achiziţionarea de roiuri sau stupi de la unităţi ecologice.  

 Se pot acorda derogări pentru reconstituirea stupilor, în cazuri speciale precum:   
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 mortalitate ridicată cauzată de boli; 

 catastrofe naturale, cu condiţia respectării perioadei de conversie. 

Se pot acorda derogări pentru reînnoirea stupilor cu 10% pe an din mătcile şi roiurile care nu 

respectă prevederile pentru agricultură ecologică dar care sunt încorporate în stupina ecologică. 

(mătcile şi roiurile respective trebuie să fie aşezate în stupi cu faguri ecologici. În acest caz nu se 

aplică perioada de conversie). 

 Organismul de inspecţie poate delimita zona unde apicultura ecologică nu este 

practicabilă. 

 Apicultorul va furniza organismelor de inspecţie şi certificare o hartă la o scară 

corespunzătoare privind amplasarea stupilor. 

 

 Amplasarea stupinelor trebuie: 

 să garanteze că albinele dispun de surse naturale suficiente de nectar, secreţii dulci, 

polen, acces la apă; 

 să garanteze că pe o rază de 3 km în jurul amplasamentului stupilor sursele de polen şi 

nectar sunt constituite, esenţial, din : culturi obţinute prin metode ecologice , flora spontană, 

culturi extensive. 

 să se menţină o distanţă suficientă faţă de sursele de poluare (centre urbane, centre 

industriale,autostrăzi).  

Practicarea pastoralei se va documenta cu : planul şi harta pastoralei (aceste documente se 

ataşează la raportul de inspecţie). 

 

 Autorizarea culesului de pe terenuri convenţionale: 

 de la culturi care nu au fost tratate sau erbicidate; 

 cu 3 săptămâni înainte de înflorit nu s–au făcut tratamente cu produse interzise în 

agricultura ecologică. 

Notă: În cazul culesului de pe suprafeţe convenţionale, dar tratamentele la albine sunt în 

conformitate cu legislaţia ecologică, mierea nu poate fi declarată ecologică dar stupina rămâne 

ecologică. 

 Documente justificative pentru culesul de pe terenuri convenţionale: 

•   Declaraţia proprietarului de teren, (jurnalul de tratamente). 

•   Harta amplasamentului stupinei în pastorală – la fiecare deplasare, cu plantele / flora de unde 

se face culesul ( pe o rază de 3 Km). 

 •   Înregistrarea la Primăria unde se face pastorală. 

•    Valorificarea producţiei. 

•    Apicultorul poate valorifica, din stupina proprie: miere, ceară, familii de albine; 
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•  Pentru valorificarea produselor sus menţionate, apicultorul  este obligat să solicite 

organismului de inspecţie Certificat pe produs. 

•   Certificatul pe produs se eliberează pe baza Raportului de stocuri şi a Cererii de eliberare a 

certificatului pe produs; 

•     În cazul în care producţia este valorificată cu amănuntul, în mod obligatoriu se va  ataşa la 

dosar modelul etichetetei folosite. 

 

Documente  - care se vor verifica şi ataşa la raportul de inspecţie: 

- Fişa de înregistrare la D.A.D.R.; 

- Autorizaţii eliberate de instituţii naţionale (DSV, DADR, etc); 

- Rulajul anual al materialelor; 

- Adeverinţă veterinară;  

- Adeverinţă de la Primărie, pentru familiile de albine din proprietate; 

- Documente ceară; 

- Documente tratament; 

- Model etichetă;   

- Registrul stupului ( se verifică de către inspector); 

- Planul pastoralei;  

- Hărţi pe care să fie reprezentate vatra fixă, precum şi pastoralele;  

- Declaraţii din partea proprietarilor de teren cultivate cu floarea soarelui , rapiţă, etc, că, 

pe parcelele respective nu s-au folosit tratamente chimice de sinteză. 

Doar aşa putem spune că avem Apicultură Ecologică, iar atunci când punem ECO pe borcan o 

facem în deplină cunoştiinţă de cauză. 

Produse permise a se utiliza în apicultura ecologică:  

- Uleiuri volatile pe bază de timol, eucaliptol, camfor, mentol; 

- Acid lactic; 

- Acid formic; 

- Acid oxalic; 

- Acid acetic; 

- Bee vital  / Hive Clean (conţine acid oxalic, propolis, zaharoză, acid citric) 

- Apilife (conţine timol, eucaliptol, camfor, mentol). 

 

Perioada când se pot face tratamente la albine şi produsele recomandate: 

Luna aprilie - mai : tratamente cu uleiuri volatile; 

Lunile iulie - august: tratamente cu acid formic; 

Lunile septembrie - octombrie: tratamente cu acid oxalic 
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Bee Vital se rocamandă a se folosi în luna august de 3 ori la interval de o săptamână. 
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ecologică, etichetarea şi controlul, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 250/1/2008.  
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Chestionar 

 1.Care sunt criteriile de selecţie a raselor de animale în conversie? 

 a. Adaptabilitatea la condiţiile locale; 

 b. Vitalitatea; 

 c. Rezistenţa la boli şi la alte probleme de sănătate. 

 2.  De unde provin animalele adulte în perioada de conversie? 

 a. Din ferme în conversie şi ecologice; 

 b. Din ferme convenţionale; 

 c. Din gospodării ţărăneşti. 

 3. Care este actul normativ care reglementează spaţiul de adăpostire a animalelor? 

 a. Ordonanţa de urgenţă nr.34/2000; 

 b. Regulamentele (CE) nr. 834/2007 şi 889/2008; 

 c. Regulamentul (CE) 2092/1991. 

 4. Cum este hrana animalelor din fermele ecologice? 

 a. Prospătă; 

 b. Bogată în substanţe nutritive; 

 c. Conformă cu cerinţele de hrană ale animalelor. 

5. Care este criteriul de bază pentru stabilirea încărcăturii animalelor ierbivore pe un hectar de 

păşune? 

 a. Producţia de masă verde; 

 b. Cantitatea de azot sub formă de bălegar care o produc animalele timp de 1 an; 

 c. Nota de bonitare a păşunii. 

 6. Cum sunt ţinute în grajd vacile de lapte? 

 a. Legate; 

 b. Nelegate; 

 c. Priponite. 

 7. Ce furaje se folosesc pentru hrana vitelor de carne? 

 a.  Furaje verzi, cultivate şi în completare; 

 b. Amestec de graminee şi leguminoase; 

 c. Lucernă şi trifoi. 

 

 8.  Ce substanţe sunt interzise în furajarea animalelor? 

 a. Furajele concentrate; 

 b. Furajele grosiere; 
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 c. Hormonii şi alţi stimulenţi de producţie şi reproducţie. 

 9. Ce condiţie trebuie să îndeplinească adăposturile pentru animale şi păsări? 

 a.  Să fie ieftine; 

 b. Să permită animalelor accesul la suprafeţe în aer liber; 

 c. Să fie luminoase şi călduroase.  

 10. Cum este declarată mierea obţinută la culesul de la floarea soarelui neerbicidată? 

 a. Ecologică; 

 b. Convenţională; 

 c. În conversie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 306 

 

Capitolul 7:  Tehnologii de prelucrarea a produselor ecologice de origine vegetală 

Unitatea didactică 7.1: principii, recomandări şi norme generale: 

 

 7.1.1 Managementul calităţii 

 Odata cu aderarea la Uniunea Europeana, una dintre priorităţile autorităţilor din România o 

reprezintă integrarea în sistemul agroalimentar al pieţei unice a produselor alimentare, piaţa caracterizată 

de o mare capacitate de absorbţie în condiţii de competitivitate deosebit de severe. 

 Pătrunderea şi, mai ales, menţinerea pe piata unică europeană înseamnă, în primul rând, 

producerea şi, respectiv comercializarea de produse alimentare sigure pentru consum. 

 Pentru a fi posibil acest lucru, este necesar ca procesatorii, comercianţii si toţi ceilalţi actori de pe 

lanţul alimentar să respecte anumite standarde, norme ori alte reglementari specifice sectorului agro- 

alimentar. 

 Însemnătatea valorii de întrebuinţare a produselor într-o economie de piaţă este privită atât prin 

prisma bunurilor care se produc, a volumului lor, cât şi a însuşirilor care stau la baza utilizării acestora, în 

direcţia corelării lor cu necesităţile consumatorilor. 

 Precizarea conţinutului noţiunii de calitate prezintă o importanţă deosebită, întrucât serveşte la 

măsurarea productivităţii muncii, la stabilirea corectă a preţurilor şi în general, la aprecierea rezultatelor 

economice. 

 Valoarea de întrebuinţare, ca expresie a utilităţii produsului, este dată de o serie de însuşiri 

tehnice, estetice şi psihosenzoriale ale mărfurilor. Ca atare, în timp ce valoarea de întrebuinţare 

individualizează produsele între ele, în funcţie de diversele necesităţi pe care le satisface, calitatea 

diferenţiază produsele de acelaşi tip, în funcţie de numărul de caracteristici utile pe care le are şi după 

măsura în care corespund domeniului de utilizare pentru care au fost destinate. 

 Totodată realităţile pieţei interne şi internaţionale adaugă o dimensiune suplimentară problemei 

calităţii şi anume factorul de competitivitate în condiţii de concurenţă. Noua viziune privind calitatea 

produsului agricol trebuie să aibă un caracter integrator, ansamblând o sferă de preocupări, cum ar fi: 

cunoaşterea în amănunt a strategiei producătorului agricol pentru consolidarea şi extinderea poziţiei sale 

pe piaţă, importanţa produsului agricol în programul general de transformare a produsului agricol de 

desfacere şi producţie, stabilirea condiţiilor de utilizare a produsului, cunoaşterea programelor 

În concluzie noţiune de calitate are un caracter complex şi dinamic. 

 Caracterul complex al noţiunii de calitate este conferit de următoarele funcţii: 

 - funcţia tehnică a calităţii, care are în vedere proprietăţile intrinseci ale procesului de a satisface 

într-un anumit grad o utilitate, măsurabilă prin funcţia economică a calităţii vizează aspectele de ordin 

economic al producerii şi consumării produselor, respectiv mărimea serviciului adus; 

 -  asigurarea eficienţei economice; 
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 - funcţia socială a calităţii impune luarea în considerare a implicaţiilor şi consecinţelor sociale ale 

fenomenelor specifice utilizării, respective a consumului produselor. 

 Din analiza procesului îmbinării acestor funcţii reiese calitatea ca o noţiune complexă, care 

vizează, pe de o parte, proprietăţile intrinsece ale produselor de a satisface la un anumit nivel o utilitate, 

iar pe de altă parte, aspectul de ordin ecologic, economic al produccerii şi consumării lor, precum şi 

eventualele consecinţe sociale ale fenomenelor ce apar în procesul utilizării. 

 Caracterul dinamic al noţiunii de calitate este determinat de următoarele elemente: 

 - cerinţele şi exigenţele membrilor societăţii, care apar şi se dezvoltă continuu, în cadrul pieţei, 

având un caracter dinamic, evolutiv în viaţa economică; 

 - caracterul dezvoltării forţelor de producţie, ca element dinamic al calităţii, se manifestă prin 

revoluţia tehnico-ştiinţifică contemporană, prin apariţia unor tehnologii şi mijloace de producţie mai 

perfecţionate, iar pe de altă parte specializarea şi calificarea profesională, dublate de o tehnică din ce în ce 

mai perfecţionată, fac progrese tot mai mari. Ca atare, legat de această problemă se poate discuta de o 

calitate agricolă (care priveşte modul de obţinere a produsului agricol), calitate tehnologică (cu referire la 

caracteristicile produsului agricol în procesul de transformare), calitate merceologică (ce are în vedere 

conservarea şi prezentarea produsului), calitate igienico-sanitară, nutriţională organoleptică (constituind 

elementele pe care le are în vedere consumatorul); 

 - competitivitatea produselor în cadrul economiei de piaţă intensifică contradicţia dintre produsele 

noi realizate şi cele uzate moral, în raport cu progresul tehnic, dîndu-i în acest fel calităţii un caracter 

dinamic. 

 Din cele prezentate rezultă că însuşirile calitative ale produselor se asigură în procesul de 

producţie, dar ele se manifestă în sfera consumatorului (productiv sau ne productive). Ca atare, este 

necesar a face o distincţie între calitatea producţiei şi  calitatea produselor. 

 Calitatea producţiei reflectă calitatea proceselor de producţie, laturile activităţii de concepţie, 

tehnologice şi de organizare a producţiei. Această calitate a producţiei agricole reflectă însuşirile 

biologice, mediul, calitatea tehnologiei aplicată culturilor, sistemului de creştere a animalelor, organizarea 

producţiei agricole etc. 

 Calitatea produselor este expresia finală a tehnologiei aplicate culturii sau speciei de animale, 

care imprimă produselor însuşiri esenţiale, făcându-le apte utilizării în scopul pentru care au fost create. 

De exemplu, produsele agricole alimentare au ca trăsătură esenţială o valoare nutritivă ridicată, gust şi 

miros plăcute. Produsele agricole destinate industriei textile au ca însuşiri esenţiale fibre cu rezistenţă şi 

elasticitate mare, seminţele plantelor oleaginoase cu un conţinut bogat în ulei cu proprietăţi culinare sau 

tehnologice mai bune. 

Pentru produsele agricole proaspete şi pentru produsele finite obţinute prin prelucrarea lor, noţiunea de 

calitate poate fi discutată din punct de vedere al: 
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 - producătorului, care priveşte calitatea, în primul rând, prin cantitatea mare obţinută şi a livrării 

pe piaţă în bune condiţii. Ca rezultat al calităţii (sistemului) de producţie, calitatea este o variabilă precisă 

şi măsurabilă; 

 - sectoarelor de transformare, care acordă prima atenţie uşurinţei de prelucrare şi capacităţii de 

păstrare a produselor prelucrate sau finite. În această viziune calitatea este rezultatul practicilor 

tehnologice de prelucrare; 

 - vânzătorului, care priveşte mai întâi valoarea de schimb, vânzarea la preţul cel mai bun. Un 

produs de calitate este cel care pune la dispoziţie performanţa la un cost rezonabil şi la un preţ accesibil; 

 - consumatorului, care cercetează şi caută să definească calitatea pe de o parte prin conţinutul în 

substanţă nutritivă, absenţa componentelor toxice, cantitatea şi natura microorganismelor prezente în 

produsele considerate, deci modul în care îşi îndeplineşte funcţiile sale, iar pe de altă parte examinează 

raportul dintre preţul de cumpărare şi calitatea cumpărată, considerat ca principal factor pentru 

consumator. 

 Produsul agricol pentru a deveni produs alimentar este necesar să sufere următoarele transformări 

esenţiale: 

 - o transformare fizică, de exemplu, laptele poate deveni brânză; 

 - o schimbare a mărimii,  de exemplu, animalele vii prin sacrificare se transformă prin sacrificare 

în carne tranşată; 

 - o transformare în timp, de exemplu, grâul recoltat în luna iulie este oferit pentru consum în tot 

timpul anului, sub formă iniţială (brută) sau sub formă transformată; 

 - o schimbare în spaţiu, de exemplu, tomatele recoltate într-un anume bazin legumicol pot fi 

disponibile pentru vânzare în magazinele oricărei localităţi. 

 Se apreciază că produsul alimentar trebuie să îndeplinească trei condiţii: să conţină elemente 

nutritive (lipide, proteine, glucide), să satisfacă un apetit, să fie acceptat ca aliment într-o comunitate sau 

areal teritorial. 

 Din datele prezentate, putem observa că principiul comun pe care se sprijină orice politică în 

domeniul calităţii este prevenirea erorilor de fabricaţie. Înlocuirea identificării insucceselor cu o strategie 

total diferită de prevenire a acestora trebuie să înceapă de la materiile prime, să continue cu procesul de 

fabricaţie, cu comercializarea produselor şi să se finalizeze prin feed-backul urmăririi produselor în 

consum. 

  Unităţile agricole ce adoptă conceptul de calitate totală într-o politică privind calitatea, sunt 

interesate:  

 - să achiziţioneze inputuri de cea mai bună calitate: seminţe din categoria elită, îngraşăminte 

chimice ce aduc un spor de producţie semnificativ, maşini şi utilaje fiabile şi cu un consum redus de 

carburant, animale de reproducţie cu ascendenţi performanţi, hrană pentru animale care să asigure o raţie 

zilnică completă etc.;  
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 -  să urmărească derularea procesului de producţie în termenii tehnici recunoscuţi, fiecare 

operaţiune desfăşurându-se la momentul potrivit. Orice greşeală ce intervine în procesul de producţie are 

repercursiuni asupra calităţii produselor agricole, făcând imposibilă comercializarea acestora;  

 - să distribuie produsele agricole către diferite destinaţii în condiţiile cerute de normele tehnice, 

cu atenţie deosebită asupra produselor cu regim special: produsele proaspete şi ultra-proaspete ce pot 

suferi deprecieri calitative importante datorită factorilor chimici, mecanici, termici etc.;  

 - să urmărească produsele în consum pentru a observa gradul de conformitate a calităţii acestora 

cu cerinţele consumatorilor.  

 Unităţile care prelucrează produse agricole şi care adoptă conceptul de calitate totală într-o 

politică privind calitatea, sunt interesate:  

 - să achiziţioneze inputuri de cea mai bună calitate: produse agricole proaspete, fără deteriorări de 

calitate, maşini şi utilaje fiabile etc.;  

 - să urmărească derularea procesului de fabricaţie în termenii tehnici recunoscuţi;  

 - să distribuie produsele alimentare pe diferite canale de distribuţie în condiţii de maximă igienă 

şi într-un timp cât mai scurt;  

 - să urmărească produsele în consum pentru a observa gradul de conformitate a calităţii acestora 

cu cerinţele consumatorilor.  

 Controlând de la bun început fiecare input şi fiecare proces de producţie, se realizează o 

economie de resurse şi de timp importantă, care suprimă cheltuielile de control al produselor deja 

rezultate din procesul de producţie, neconforme cu standardele de calitate adoptate.  

 Condiţiile concrete de calitate a diferitelor produse sunt reflectate în standardele de stat, normele 

interne, caietele de sarcini, aprobate de organele prevăzute de lege, precum şi în conformitate cu 

condiţiile de bază ale calităţii. 

 

 7.1.2 Metode de prelucrare 

 Principiu 

 Procesarea ecologică furnizează consumatorilor stocuri de produse ecologice de înaltă calitate, 

nutriente iar fermierilor ecologici o piaţă care nu compromite integritatea ecologică a produselor lor. 

 Produsul alimentar ecologic este procesat prin mijloace biologice, mecanice şi fizice într-un mod 

prin care se menţine calitatea vitală a fiecărui ingredient şi produs finit. 

 Recomandări  

 Prelucrarea produselor ecologice vegetale se face cu menţinerea valorii nutriţionale şi, pe cât 

posibil, a integrităţii structurale a produselor agricole, în condiţii ireprosabile de igienă. 

 Procesatorii trebuie să aleagă metode care limitează numărul şi cantitatea de aditivi non-ecologici 

şi mijloacele auxiliare de procesare, iar manipularea şi procesarea produselor ecologice să se facă separat, 

atât în timp cât şi în spaţiu, faţă de produsele non-ecologice. 
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 Principiile de Agricultură Ecologică IFOAM trebuie avute în vedere atunci când se folosesc 

materiale, metode şi tehnici care au un efect funcţional sau care modifică, adaugă sau înlătură constituenţi 

sau care schimbă chimic în vreun fel compoziţia produsului alimentar. 

 Standardele cer ca:  

 Toate produsele ecologice trebuie identificate în mod clar, stocate şi transportate într-un 

mod care să împiedice contactul cu un produs convenţional, pe durata întregului proces. 

 Procesatorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a împiedica contaminarea 

produselor ecologice cu poluanţi sau contaminanţi, inclusiv curăţarea, decontaminarea şi dacă 

este necesar, dezinfectarea dispozitivelor şi echipamentelor. 

 Tehnicile folosite pentru a procesa produsul alimentar ecologic să fie de natură biologică, 

fizică şi mecanică. Orice aditivi, mijloace auxiliare de procesare sau alte materiale care 

reacţionează chimic cu sau modifică produsul alimentar ecologic trebuie să fie limitate şi trebuie 

să apară în Anexa 4. 

 Extracţia se va face numai cu apă, etanol, uleiuri vegetale şi animale, oţet, dioxid de 

carbon şi azot. Acestea trebuie să fie corespunzătoare calitativ pentru scopul lor. 

 Nu este permisă iradierea. 

 Echipamentul de filtrare nu trebuie să conţină azbesturi sau să se utilizeze tehnici şi 

substanţe care pot afecta în mod negativ produsul. 

  Sunt permise următoarele condiţii de depozitare: 

            a. atmosferă controlată; 

            b. controlul temperaturii; 

            c. uscare; 

            d. reglare umiditate. 

 Este permisă folosirea gazului etilenic pentru coacere. 

 În funcţie de natura materiilor prime şi a produselor finite dorite, procesele tehnologice se 

clasifica în:  

1. Procese de conditionare a materiilor prime prin tehnologii de prelucrare ce nu transformă caracterul 

materiei prime: 

 - conditionarea cerealelor; 

 - conditionarea fructelor si legumelor; 

2. Procese de prelucrare a materiilor prime prin metode fizico-chimice: 

 - tehnologia produselor făinoase; 

 - tehnologia zahărului; 

 - tehnologia amidonului, a glucozei si a dextrinei; 

 - tehnologia uleiurilor vegetale; 

 - tehnologia băuturilor nealcoolice si a apelor minerale. 
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3. Tehnologii de conservare a produselor alimentare: 

            - tehnologia conservelor din legume si fructe; 

4. Tehnologia de prelucrare a produselor prin metode biotehnologice cu ajutorul 

enzimelor sau microorganismelor: 

 - tehnologia spirtului; 

 - tehnologia berii; 

 - tehnologia vinului; 

 - tehnologia produselor de panificatie; 

 - tehnologia prelucrării tutunului. 

 Prelucrarea boabelor de cereale necesită depozitarea cerealelor la moară, formarea lotului 

omogen al cerealelor, curăţirea masei de boabe de grâu de corpuri străine, prelucrarea suprafeţei 

cerealelor, condiţionarea cerealelor, mărunţirea boabelor, cernerea ( sortarea după granulozitate) şi 

clasificarea măcinişului.  

 În procesul de prelucrare a produselor horticole sunt utilizate două metode:  

 - prelucrarea primară; 

 - prelucrarea termică. 

  Prelucrarea primară a legumelor şi fructelor reprezintă primele operaţii efectuate în tehnologia 

culinară a legumelor şi constă în îndepărtarea corpurilor străine de aderenţă sau amestec, a părţilor 

alterate şi necomestibile, sortarea, spălarea, tăierea, etc. 

 Sortarea se face după calitate, culoare şi mărime. Legumele şi fructele alterate se îndepărtează. 

 Spălarea pentru rădăcinoase are loc înainte şi după curăţire, iar pentru celelalte legume după 

curăţare, cu apă rece. Legumele care se consumă fără o prealabilă prelucrarea la cald (castraveţi, roşi, 

salată verde) se spală de mai multe ori în apă rece. 

 Curăţarea depinde de felul legumelor, dar trebuie făcută cu multă atenţie. Se urmăreşte 

îndepărtarea unui strat cât mai subţire de coajă sau a cât mai puţine frunze exterioare. 

 Rădăcinoasele se curăţă prin răzuire; bulboasele şi frunzoasele prin detaşarea foilor exterioare; 

tuberculii prin răzuire sau curăţirea coji; leguminoasele uscate prin alegerea corpurilor străine. 

 Tăierea legumelor se face diferit, în funcţie de preparatul la care se utilizează, astfel: 

 - legumele rădăcinoase se taie crestat , rondele, sfere, butoiaşe, bare, triunghiuri, cubuleţe, julien, 

felii subţiri; 

 - legumele cu bulb se taie felii subţiri, inele, mărunt;  

 - legumele cu tuberculi: rondele, butoiaşe, sfere, bare, julien, cuburi, sferturi, întregi;  

 - legumele cu frunze rămân întregi, alteori se taie mărunt, fire subţiri sau mai mari;  

 -legumele cu fruct se lasă uneori întregi, alteori se taie felii subţiri, sferturi; 

 - legumele cu inflorescenţă (conopida) se desfac bucheţele;  
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 - ciupercile se lasă întregi numai când se prezintă ca decor. În general, se crestează cu un cuţit 

subţire, de la mijloc spre margini, în formă de rozetă. Se mai pot tăia în lame subţiri sau sferturi. 

 Calitatea legumelor influenţează pierderi cantitative. În cazul legumelor corespunzătoare calitativ 

şi cu un grad de prospeţime ridicat, pierderile menajere sunt mai mici. Amploarea pierderilor creşte şi în 

raport cu metoda folosită la curăţire. Dacă rădăcinoasele şi cartofii sunt răzuite, pierderea nu depăşeşte 2 

– 6%, pe când, dacă se curăţă prin tăiere cu cuţitul, partea îndepărtata poate ajunge la 20 – 25% din 

greutatea legumei. 

 Prelucrarea termică constituie faza a doua a tehnologiei culinare a legumelor, tratamentele 

termice, îndeplinind un rol important în stabilirea gustului, aspectului,  digestibilitaţii şi gradului de 

asimilare a acestora. În funcţie de preparatele culinare ce se obţin şi de modelul de transmitere a căldurii 

(energiei calorice), legumele pot fi prelucrate printr-o serie de tratamente termice.  

 Prin opărire, legumele se supun unui tratament termic în apă la temperatura de fierbere timp de 

2…10 minute. Durata de opărire a legumelor se stabileşte în funcţie de următorii factori principali: specia 

legumelor; gradul de maturitate; mărimea bucăţilor;  sortimentul de conserve în componenţa căruia intră 

legumele respective.  

 În cadrul prelucrării produselor ecologice vegetale, frigul artificial are o utilizare largă datorită 

efectelor pe care le prezintă din punct de vedere al acţiunii conservante asupra produselor perisabile. 

 Există mai multe metode de prelucrare prin frig a produselor alimentare, între care se 

menţionează următoarele: 

 - Refrigerarea - răcire rapidă până la temperaturi de 0…5°C; 

 - Congelarea - răcire până la temperatura finală de -18…-25°C, cu solidificarea 

apei din produse în proporţie de peste 95%; 

 - Criodesicarea sau liofilizarea - deshidratarea produselor congelate în prealabil 

prin sublimarea cristalelor de gheaţă în vid, cu ajutorul unui aport controlat de căldură. 

 Obiectivele pe care le poate avea prelucrarea prin frig a produselor alimentare pot fi următoarele: 

 - prelungirea duratei de conservare;  

 - crearea condiţiilor optime de temperatură pentru diverse procese tehnologice sau biochimice 

(fermenţi alcoolici în industria berii sau vinului, maturarea unor preparate din carne, etc); 

 - modificare temporară a unor proprietăţi fizico-chimice (de obicei consistenţa) în vederea 

realizării unor operaţii tehnologice (unt, margarină, ciocolată, untură, îngheţată, vinuri spumoase, 

şampanie, etc.); 

 - tratament termic prin frig a unor produse lichide în scopul modificării compoziţiei (limpezirea 

vinului, concentrarea mustului de struguri concentrarea vinului). 

 De asemenea, prelucrarea produselor ecologice vegetale poate fi efectuată prin presare şi 

macerare. 



 

 313 

 Presarea poate avea loc cu utilaje discontinue pneumatice, cu aer comprimat sau apă prin 

decantor; mai este posibilă utilizarea preselor orizontale discontinue sau verticale cu sisteme mecanice. 

Materialul  supus presării se macină în prealabil şi se încalzeste pentru a mări fluiditatea uleiului şi pentru 

a coagula substanţele proteice. Prin încalzire are loc ruperea şi distrugerea structurilor celulare a celulelor 

purtatoare de ulei. 

 Recurgerea la prese continue este permisă cu condiţia ca, la fel ca toate utilajele utilizate în 

procesul de prelucrare, să corespundă cerinţelor referitoare la structurile de transformare şi să nu existe 

riscul contaminării cauzat de prezenţa produselor sau a substanţelor interzise. 

 Atunci când strugurii trebuie să fie transformaţi în vin este permisă vinificarea prin macerare, 

procedeu prin care mustul în timpul fermentării rămâne un anumit timp în contact cu parea solidă (coji şi 

sâmburi de struguri). 

 Mai este permisă macerarea la cald şi macerarea carbonică. În aceste tipuri de vinificare se poate 

recurge la utilizarea microorganismelor (enzime şi drojdii) după cum este prevăzut în normele de 

producţie ecologică. 

 În scopul obţinerii unor produse agro-alimentare de calitate, prelucrarea acestora se face cu 

consum minim de energie, iar această energie este, pe cât posibil, regenerabila (biogaz, energia solară, 

eoliană şi hidrică etc.) şi locală ( reziduuri si deşeuri organice).  

 

 7.1.3 Ingrediente 

     Principiu 

 Produsele procesate ecologic conţin numai ingrediente ecologice. 

 Aditivii  şi materialele auxiliarele trebuie utilizate cu scopul de : 

              - a conserva valoarea nutritivă a produsului; 

              - a menţine calitatea în timp; 

   - a îmbunătăţi stabilitatea produsului.  

 Recomandări  

 Procesatorii trebuie să folosească ingrediente ecologice oricând este posibil. 

 Enzimele, organismele de fermentaţie, culturile de lapte şi alte produse microbiologice trebuie 

produse în mod ecologic şi multiplicate dintr-un mediu compus din ingrediente ecologice şi substanţe 

care se regăsesc în Anexa 4. 

 Standardele cer ca:  

 Toate ingredientele folosite la un produs procesat ecologic să fie produse ecologic, cu excepţia 

acelor aditivi şi mijloace auxiliare folosite la procesare, care apar în Anexa 4, şi ingredientelor produse 

non-ecologic care se respectă prevederile de etichetare. 

 În cazurile în care un ingredient de origine ecologică nu este disponibil în mod suficient calitativ 

sau cantitativ, organizaţia care stabileşte standardele poate autoriza utilizarea de materii prime non-
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ecologice care să se supună analizei periodice şi re-evaluării. Aceste materiale nu pot să fie modificate 

genetic. 

 Apa şi sarea pot fi folosite ca ingrediente în producerea produselor ecologice şi nu sunt incluse în 

calculele procentuale ale ingredientelor ecologice. 

 Mineralele (inclusiv microelementele), vitaminele şi ingredientele izolate similare nu trebuie să 

fie folosite, cu excepţia situaţiei în care utilizarea lor este cerută legal sau unde poate fi demonstrată 

deficienţa dietetică sau nutriţională severă. 

 Pot fi folosite preparări ale micro-organismelor şi enzimelor folosite în mod obişnuit în 

procesarea produsului alimentar, cu excepţia micro-organismelor modificate genetic şi a produselor 

acestora. 

 Procesatorii trebuie să folosească micro-organisme crescute pe substraturi prevăzute în Anexa 4, 

dacă sunt disponibile. Acest lucru include culturi care sunt preparate sau multiplicate prin mijloace 

proprii. 

 

 7.1.4 Controlul bolilor şi dăunătorilor 

     Principiu 

 Produsul alimentar ecologic este protejat de dăunători şi boli prin folosirea unor practici bune de 

producţie care includ curăţirea adecvată, sanitaţie şi igienă, fără utilizarea tratamentului chimic sau 

iradierii. 

 Recomandare 

 Tratamentele recomandate sunt bariere fizice, sunete, ultra-sunete, lumina şi razele UV, capcane 

(inclusiv capcane cu feromoni şi capcane  cu momeli statice), controlul temperaturii, atmosfera controlată 

şi diatomit. 

 Standardele cer ca:  

 Un manipulator sau procesator este necesar pentru a combate  dăunătorii, iar acesta trebuie să 

folosească următoarele metode conform acestor priorităţi: 

   a. metode de prevenţie precum distrugere, eliminare habitat şi acces la dispozitive; 

   b. metode mecanice, fizice şi biologice; 

    c. substanţe conform Anexelor Standardelor de Bază ale IFOAM; 

   d. substanţe (altele decât pesticide) folosite în capcane. 

 Practicile interzise de combatere a dăunătorilor includ, dar nu se limitează la, următoarele 

substanţe şi metode:  

   a.pesticide care nu apar în Anexa 3; 

   b. fumizarea cu oxid de etilenă, bromură de metil, fosfura de aluminiu sau altă substanţă care nu 

apare în Anexa 4; 

   c. iradiere ionizată. 
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 Uzul direct sau aplicarea unei metode sau material interzis îi conferă acelui produs statutul de 

non-ecologic. Operatorul trebuie să ia toate precauţiile necesare pentru a preveni contaminarea, inclusiv 

eliminarea produsului ecologic din dispozitivul de depozitare sau procesare, şi măsuri pentru a 

decontamina echipamentul sau dispozitivele. Aplicarea substanţelor interzise echipamentului sau 

dispozitivelor nu trebuie să contamineze produsul ecologic manipulat sau procesul în sine. Aplicarea 

substanţelor interzise echipamentului sau dispozitivelor nu trebuie să compromită integritatea ecologică a 

produsului manipulat sau a procesului în sine. 

 Procesatorii produsului alimentar ecologic trebuie să evite apariţia următoarelor  

 situaţii: 

 - neglijenţă în igienizarea spaţiilor de depozitare; 

 - depozitarea produselor în spaţii improvizate; 

 - transferul produselor din alte depozite care nu au avut posibilitatea să asigure condiţii 

corespunzătoare pentru conservarea stocurilor. 

 Măsurile curative (terapeutice) care se aplică în perioada depozitării produselor agricole includ 

metode: mecanice, fizice şi biochimice. 

 Metodele mecanice constau în utilizarea unor aparate speciale, care omoară insectele şi acarienii 

prin şocuri violente imprimate cerealelor infestate. De asemenea, prin tararea cerealelor depozitate se pot 

separa o parte din acarieni, gărgăriţe şi alte coleoptere. 

 Metodele fizice se bazează pe folosirea diferitelor procedee fizice: tratamente termice, radiaţii 

ultraviolete etc.. Dintre aceste procedee, o largă folosire şi o importanţă practică deosebită o prezintă 

metodele termice. De exemplu, prin expunerea produselor vegetale depozitate la temperaturi de 50 - 55°C 

timp de 1 - 4 ore, se pot combate diferite specii de acarieni, gărgăriţa grâului, gărgăriţa orezului, molia 

cerealelor, molia fructelor uscate etc, fără a se afecta valoarea culturală şi nutriţională a seminţelor. În  

combaterea dăunătorilor se pot utiliza şi temperaturile scăzute. Astfel, la - 15°C stadiile mobile şi ouăle 

mor până în 24 ore, iar stadiile gărgăriţei grâului mor după o expunere de 19  ore.  In combaterea 

dăunătorilor întâlniţi în cerealele depozitate se folosesc în prezent mai ales temperaturile neletale, care 

produc indirect moartea dăunătorilor (acarieni şi insecte), prin înfometare, făcându-i inactivi şi 

împiedicându-i să se hrănească şi să se reproducă. Se ştie că dăunătorii au zone optime de temperatură şi 

umiditate la care se înmulţesc puternic şi produc pagube mari. Valorile limitelor inferioare ale acestor 

zone pentru speciile de dăunătorii din depozite sunt, de regulă, peste 15°C şi respectiv, mai mari de 15 % 

umiditate a boabelor. Ciupercile se pot dezvolta în limite mai largi de temperatură, cuprinse între 0 şi 

50°C, dar în schimb au nevoie de umiditate relativă peste 70 %. 

 Menţinerea dăunătorilor sub pragul economic de dăunare este posibilă prin folosirea fitoncidelor 

cu rol important în imunitatea plantelor (produselor), având proprietăţi bacteriostatice şi bactericide.  

Fitoncidele prezintă interes practic în procesele tehnologice de prelucrare a fructelor şi legumelor, prin 

sporirea eficacităţii sterilizării, reducerea gradului de infectare la conservare. 
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 Ca exemple de astfel de substanţe, pot fi enumerate: aliina din ceapă, allicina din usturoi, acizi 

benzoic, cafeic şi ferulic din morcov, tomatina din frunzele de tomate, alil-sevanolul din muştar, hrean şi 

ridichi (Raphanus sp.) sau acidul ursinic din licheni (Lichenus). 

 Din punct de vedere chimic, se prezintă sub forme diferite, în funcţie de organele plantelor în care 

se găsesc. Astfel: în florile de piretru (Chrysanthemum cinerariaefolium, Pyretrum carneum) se găsesc 

esteri ciclici nesaturaţi; în  speciile subtropicale de leguminoase din genurile Derris (Derris trifoliate şi D. 

elliptica) şi Mundulea (Mundulea sericea) se gǎsesc substanţe rotennoide cu nucleu benzopiranic: în 

ceapa roşie (Scilla maritime), scilirozida cu structurǎ de glicozid: în specii de plante din familiile 

Asteraceae şi Rutaceae, substanţe cu structurǎ amidicǎ ramificatǎ şi nesaturatǎ. 

 

 7.1.5 Ambalare 

 Principiu 

 Ambalarea  produsului ecologic are impacturi adverse minime asupra produsului sau asupra 

mediului înconjurător. 

 Ambalajul produselor ecologice este din materiale biodegradabile, care nu contamineaza nici 

produsele si nici mediul inconjurator. 

 Recomandări 

 Procesatorii produsului alimentar ecologic trebuie să evite materialele de ambalare inutile. 

 Produsul alimentar ecologic trebuie ambalat în ambalaje reutilizabile, reciclate, reciclabile şi 

biodegradabile ori de câte ori este posibil. 

 

 Standardele cer ca:  

 Materialul de ambalare să nu contamineze produsul alimentar ecologic. 

 Materialele de ambalare şi containerele de depozitare sau recipientele care conţin 

fungicid sintetic, substanţe conservante sau fumigant sunt interzise. 

 Produsul ecologic nu trebuie ambalat în saci reutilizabili sau containere care au fost în 

contact cu orice substanţă suspectă de a compromite integritatea ecologică a produsului sau 

ingredientului care se află în acele containere.  

  

 7.1.6 Etichetare 

 Principiu 

 Etichetarea produselor transformate destinate consumului uman, compuse în special din una sau 

mai multe ingrediente de origine vegetală şi/sau animală, pot să se refere la metodele de producţie 

ecologică doar acolo unde acestea indică în mod clar că se referă la o metodă de producţie agricolă. 
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Recomandări 

 

 1. Etichetarea produselor ecologice se face în conformitate cu reglementările legale în vigoare. 

Eticheta indică în mod obligatoriu următoarele: 

 - numele şi adresa producătorului sau prelucrătorului; 

 - denumirea produsului, inclusiv metoda de producţie ecologică utilizată; 

 - numele şi marca organismului de inspecţie şi certificare; 

 - condiţiile de păstrare; 

  - termenul minim de valabilitate;  

 - interzicerea depozitării în acelaşi spaţiu a produselor ecologice alături de alte produse. 

 2. Etichetele vor cuprinde o siglă specifică produselor ecologice controlate, înregistrată la Oficiul 

de Stat pentru Invenţii şi Mărci, emisă şi aplicată pe baza sistemului de certificare, indicând că produsul 

respectiv este conform cu regulile de producţie ecologică. 

 3. Este interzis ca pe etichetă să apară menţiuni în afara celor prevǎzute  în  reglementările legale. 

 4. Regulile specifice privind etichetarea produselor agroalimentare ecologice, armonizate cu 

reglementările Uniunii Europene, vor fi aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi alimentaţiei. 

 Standardele cer ca: 

 Produsele transformate, destinate consumului uman, trebuie să prezinte următoarele denumiri: 

 

A) PRODUS PROVENIT DIN AGRICULTURA ECOLOGICĂ 

 - Dacă cel puţin 95% din ingrediente de origine agricolă provin dintr-o agricultură ecologică. 

 - Toate celelalte ingrediente, de origine agricolă convenţională, de origine neagricolă şi auxiliari 

de transformare trebuie să fie menţionaţi în Anexa I la prezentele norme. 

 - În acest caz în afară de dispoziţiile prevăzute de legile în vigoare pentru produse convenţionale, 

pentru etichetare trebuie indicate denumirea produsului, urmat de o indicaţie care să facă referire la 

metoda de producţie ecologică, numele Organului de Control, lista ingredientelor, autorizaţia ministerială, 

codul Organului de Control, cel al operatorului controlat şi codul autorizaţiei de imprimare a etichetelor. 

 

B) PRODUS PROVENIT DIN AGRICULTURA ECOLOGICĂ ÎN CONVERSIE 

 - Dacă produsul conţine doar un ingredient de origine agricolă şi înainte de culegere a trecut o 

perioadă de conversie de cel puţin 12 luni. 

 - Indicaţiile nu trebuie să înşele cumpărătorul în ceea ce priveşte produsele ecologice conforme în 

toate cerinţele; aceste indicaţii trebuie prezentate cu indicarea culorii, a dimensiunii şi a tipului de caracter 

care să nu fie diferite faţă de denumirea sau vânzarea produsului. 

 - Această denumire nu este utilizabilă pentru produsele zootehnice. 
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C) PRODUS CU INGREDIENTE DIN AGRICULTURA ECOLOGICĂ 

 - Dacă cel puţin 70% dintre ingrediente de origine agricolă provin din agricultura ecologică. 

 - Toate celelalte ingrediente, de origine agricolă convenţionale, de origine neagricolă şi auxiliari 

de transformare trebuie să fie incluşi în Anexa I la prezentele norme. 

 - În acest caz indicaţiile privitoare la metoda de producţie apar pe o listă a ingredientelor şi în 

raport clar doar cu acestea. 

 - Aceste indicaţii vor apărea cu aceeaşi culoare, dimensiune şi tip de caracter faţă de cele indicate 

pe lista ingredientelor de origine agricolă sau a derivaţilor obţinuţi din acestea prin metoda ecologică. 

 - Această fază nu poate fi prezentată cu culoarea, formatul sau caracterul care să le scoată în 

evidenţă faţă de descrierea produsului. 

 

D) VIN OBŢINUT DIN STRUGURI PROVENIŢI DIN AGRICULTURA ECOLOGICĂ 

 - Dacă este vorba de strugurii produşi în conformitate cu prezentele norme. 

 - Toate celelalte ingrediente de origine neagricolă şi auxiliari de transformare trebuie incluse în 

Anexa I la prezentele norme.  

 - În acest caz, în afara dispoziţiilor prevăzute de legile în vigoare referitor la produsele 

convenţionale, în etichetare nu trebuie să apară inscripţia "AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ – REGIM DE 

CONTROL C.E.", în timp ce se poate aplica menţiunea "Vin obţinut din struguri provenind din 

agricultura ecologică", numele Organului de Control, autorizaţia ministerială, codul Organului de 

Control, cel al operatorului controlat şi codul autorizaţiei de imprimare a etichetelor. 

 

CCPB GLOBAL PROGRAMME 

 

A) PRODUS DIN AGRICULTURA ECOLOGICĂ 

 - Dacă cel puţin 95% din ingrediente totale* ale produsului, inclusiv aditivii, să provină din 

agricultura ecologică în conformitate cu standardul CCPB GLOBAL PROGRAMME şi/sau cu 

standardul echivalent acestora şi acceptate de CCPB. În acest caz în afara dispoziţiilor prevăzute de 

legile în vigoare referitoare la produsele convenţionale, la etichetare trebuie indicat numele produsului 

urmat de o indicaţie care să se refere la metoda de producţie ecologică, numele Organismului de Control, 

lista ingredientelor, autorizaţia ministerială, codul Organismului de Control, acela al operatorului 

controlat şi codul autorizaţiei la imprimarea etichetelor. 

 

B) PRODUS CU INGREDIENTE DIN AGRICULTURA ECOLOGICĂ 

 - Dacă cel puţin 70% din ingrediente totale* ale produsului, inclusiv aditivii, să provină din 

agricultura ecologică în conformitate cu standardul CCPB GLOBAL PROGRAMME şi/sau cu 

standardul echivalent acestora şi acceptate de CCPB. În acest caz indicaţiile privitoare la metoda de 
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producţie ecologică apar în lista ingredientelor şi în raport clar cu acestea. Aceste indicaţii apar cu aceeaşi 

culoare, dimensiune şi tip de caractere faţă de indicaţiile din lista ingredientelor; acestea trebuie să 

figureze în acelaşi câmp vizual cu descrierea produsului în care să fie indicat procentul ingredientelor de 

origine agricolă sau derivate din aceasta obţinute prin metoda ecologică. 

 - Această fază nu poate fi prezentată cu culoare, format sau caractere care să le scoată mai mult în 

evidenţă faţă de descrierea produsului. 

 

* Pentru ambele categorii apa şi sarea adăugate nu trebuie să intre în calculul procentului ingredientelor 

provenite din agricultura ecologică. 

De asemenea, la etichetare nu este posibil să se facă referire la faptul că este vorba de produse "GMO-

free" sau care nu conţin OMG. 

În cazul în care pe etichetă sunt indicate datele operatorului responsabil cu comercializarea 

produsului iar acesta nu coincide cu operatorul responsabil de prepararea acestuia, eticheta trebuie 

să includă şi datele celui din urmă.  

 

Standarde USDA-NOP  

A) "100% ORGANIC" – ECOLOGIC 

 - 100% din ingrediente, ca greutate sau volum per total** din produs trebuie să provină din 

agricultura ecologică. 

 - LATURA PRINCIPALĂ: Este facultativă indicarea termenului "100% organic", indicativul 

USDA este acela al organului de control. 

 - LATURA INFORMATIVĂ: Este facultativă indicarea termenului "100% organic", indicativul 

USDA, adresa, telefon, fax, şi pagina web a organului de control. Este obligatorie indicarea denumirii şi a 

adresei transformatorului sau a importatorului produsului finit, fraza "Certified organic by..." sau fraze 

similare, în timp ce numele organului de control va fi înscris în detaliu. Este interzisă indicarea doar a 

siglei organului de control. 

 -  LISTA INGREDIENTELOR: Este obligatorie înscrierea listei de ingrediente în ordine 

descrescătoare şi lângă fiecare dintre acestea poate apărea termenul "organic". 

 - ALTE PĂRŢI ALE ETICHETĂRII: Este facultativă înscrierea termenului "100% organic", 

indicativul USDA şi cel al organului de control. 

** În această categorie de produse şi în procesele de producţie adoptate nu este permisă utilizarea OMG-

urilor, iradierilor ionizate, sulfaţilor, nitraţilor, nitriţilor şi a ingredientelor convenţionale. 

B) "ORGANIC" – ECOLOGIC 

 - Cel puţin 95% din ingrediente, ca greutate sau volum per total** din produs trebuie să provină 

din agricultura ecologică. 
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 - În restul de 5% pot fi incluse ingrediente neagricole (aditivi şi auxiliari de transformare) 

enumeraţi în Anexa I la părţile A şi B din prezentele norme şi ingrediente de origine agricolă 

convenţionale în cazul în care nu este disponibilă o formă similară ecologică. 

 - LATURA PRINCIPALĂ: Este facultativă indicarea termenului "organic", referirea la procentul 

de produs ecologic* conţinutul, indicativul USDA şi  acela al organului de control. 

 - LATURA INFORMATIVĂ: Este facultativă indicarea termenului "organic", referirea la 

procentul de conţinut, indicativul USDA, adresa, telefon, fax, şi pagina web a organului de control. Este 

obligatorie indicarea denumirii şi a adresei transformatorului sau a importatorului produsului finit, fraza 

"Certified organic by..." sau fraze similare, în timp ce organul de control  este indicat în detaliu. Este 

interzisă indicarea doar a unei siglei a organului de control. 

 - LISTA INGREDIENTELOR: Este obligatorie indicarea listei de ingrediente în ordine 

descrescătoare şi lângă fiecare dintre acestea poate apărea termenul "organic" sau un asterisc care se 

referă la termenul "organic". 

 - ALTE PĂRŢI ALE ETICHETĂRII: Este facultativă indicarea termenului "organic", indicarea 

procentului de produs ecologic conţinut, indicativul USDA şi acela al organului de control. 

 

** În această categorie de produse şi în procedeele de producţie adoptate nu este permisă utilizarea OMG-

urilor, iradierilor ionizate, sulfaţilor, nitraţilor, nitriţilor şi a ingredientelor convenţionale. 

  

          * Dimensiunea acestei indicaţii nu trebuie să fie mai mare de jumătate din indicaţia cea mai mare 

care apare pe latura principală; fraza trebuie înscrisă utilizând acelaşi tip, stil şi culoare a caracterului, fără 

evidenţieri. 

C) "MADE WITH ORGANIC..." – PRODUS CU INGREDIENTE SPECIALE SAU GRUPURI DE  

INGREDIENTE ECOLOGICE. 

 - În această clasă se înscriu acele produse care conţin între 70 şi 95% din ingrediente, ca greutate 

sau volum per totalul produsului, care provin din agricultura ecologică. 

 - În restul de 30% pot fi incluse ingrediente neagricole şi ingrediente agricole de origine ne-

ecologică în cazul în care nu este disponibilă o formă ecologică similară. 

 - Este posibil să se recurgă la auxiliari tehnologici, cu condiţia să fie autorizaţi în producţia 

convenţională. 

 - LATURA PRINCIPALĂ: Este facultativă indicarea frazei "made with organic", unde pot fi 

prezentaţi un număr maxim de trei ingrediente sau grupuri alimentare ecologice*, referirea la procentul de 

produs ecologic* conţinut, logo-ul organului de control. Este interzis indicativul USDA. 

 - LATURA INFORMATIVĂ: Este facultativă înscrierea procentului de ingrediente ecologice 

conţinute, adresa, telefonul, faxul, şi pagina web a organului de control. Este obligatorie înscrierea 

denumirii şi a adresei transformatorului sau a importatorului produsului finit, fraza "Certified organic 
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by..." sau fraze similare, în vreme ce numele organului de control trebuie înscris în detaliu. Este interzisă 

indicarea doar a unei siglei a organului de control şi indicativul USDA. 

 - LISTA INGREDIENTELOR: Este obligatorie indicarea listei ingredientelor în ordine 

descrescătoare iar lângă fiecare dintre acestea poate apărea termenul "organic" sau un asterisc care se 

referă la termenul "organic". 

 - ALTE PĂRŢI ALE ETICHETĂRII: Este facultativă indicarea termenului " organic", indicarea 

procentului de produs ecologic* conţinut, indicativul USDA şi cel al organului de control. 

 În această categorie de produse şi în procedeele de producţie adoptate nu este permisă utilizarea 

OMG-urilor, iradierilor ionizate, sulfaţilor, nitraţilor, nitriţilor şi a ingredientelor convenţionale. Sulfaţii, 

nitraţii şi nitriţii pot fi utilizaţi doar în soluţia ingredientelor care nu provin din agricultura ecologică. 

 * Dimensiunea acestei indicaţii nu trebuie să fie mai mare de jumătate din indicaţia cea mai mare 

care apare pe latura principală; fraza trebuie înscrisă utilizând acelaşi tip, stil şi culoare a caracterului, fără 

evidenţieri. 

 În această categorie poate fi etichetat vinul care conţine dioxid de sulf, cu condiţia ca acesta să nu 

depăşească 100 de ppm. 

 Pentru toate categoriile de produse indicate mai sus, apa şi sarea nu trebuie să intre în calculul 

procentului ingredientelor provenind din agricultura ecologică şi nu trebuie să fie indicate ca ecologice 

sau "organic". 

 Latura principală: Partea etichetei cea mai vizibilă şi expusă către consumator în mod normal. 

 Latura informativă: Latura imediat în continuare şi la dreapta faţă de latura principală. 

 Lista ingredientelor: Lista ingredientelor conţinute într-un produs în ordine descrescătoare. 

 Alte părţi ale etichetei: Orice altă parte a etichetei, cu excepţia laturii principale, a laturii 

informative şi a listei ingredientelor. 

 

 7.1.7 Depozitare 

 Principiu 

 Produsele agricole si agroindustriale ecologice se depozitează separat de produsele neecologice 

pentru a nu compromite integritatea ecologică a acestor produse. 

 Recomandări 

 Manipulatorii şi procesatorii trebuie să identifice şi să evite poluarea şi sursele potenţiale de 

contaminare. 

 Depozitarea boabelor se face în silozuri celulare pe verticală sau în magazii pe 

orizontală. Aceste depozite pot fi mecanizate sau nemecanizate şi pot fi realizate din 

zid de cărămidă, zid de beton etc. 

 Standardele cer ca: 
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 Depozitele trebuie să îndeplinească anumite condiţii: să nu fie infestate cu dăunători, să reziste la 

presiunea pe care o exercită produsele în stare de repaus şi în timpul curgerii acestora (la încărcare şi 

descărcare), să corespundă particularităţilor de climă din zonă, să poată fi mecanizate cu utilaje pentru 

încărcare, descărcare şi dezinfecţie. 

 Pentru utilizarea produselor agricole ca materie primă pentru obţinerea diverselor preparate, 

trebuie ca materialul vegetal să aibă o puritate cât mai ridicată. Acest lucru se realizează prin precurăţirea 

şi precondiţionarea materialului vegetal recoltat. Astfel, trebuie eliminate toate impurităţile, resturile 

vegetale sau de pământ, seminţe sau fragmente de buruieni, ori plante atacate de boli sau dăunători. 

 Următoarea operaţiune deosebit de importantă, pentru obţinerea şi conservarea unui material 

vegetal de bună calitate, este uscarea. Toate materiile prime vegetale sunt uscate imediat după recoltare. 

 Exista mai multe metode de conservare a produselor agricole boabe, care se bazează pe reducerea 

la maxim a proceselor fiziologice din masa de seminţe prin dirijarea umidităţii si temperaturii în masa de 

seminţe. Pentru dirijarea acestor factori se cunosc urmatoarele metode de conservare a produselor 

agricole: 

 - păstrarea în stare uscată; 

 - păstrarea la temperaturi scăzute; 

 - păstrarea prin aerare activă; 

 - autoconservarea. 

 Păstrarea produselor în stare uscată este cea mai utilizată metodă şi are o mare aplicabilitate 

pentru toate produsele agricole vegetale. 

 Prin această metodă se reduce conţinutul de umiditate al boabelor la umiditatea de echilibru, 

astfel se elimină orice pericol de degradare a produsului şi produsele se pot păstra fără probleme. Valorile 

umidităţii de echilibru, în funcţie de specie variază în următoarele limitele: 

 - floarea soarelui, rapiţă, in, muştar, ricin, între 6-8%; 

 - porumb boabe, sorg, mei, între 11,5-12,5% 

 - soia, între 11-12%; 

 - grâu, secară, orez, ovăz, între 14-15%; 

 - mazare, fasole, bob, linte, între 15-16%. 

 Seminţele de cereale cu umiditate sub 14% se pot păstra în vrac în straturi cu înălţime mare în 

magazii sau în celule de siloz fără probleme. 

 Seminţele de leguminoase şi oleaginoase se depozitează numai în magazii pe orizontală şi în 

straturi cu înalţimi mai mici, sub 1,5m.  

 O mare parte din produsele agricole din ţara noastră se recolteaza vara şi au de regulă umiditatea 

redusă sau se usucă pe cale naturală. Există mai multe tipuri de uscare naturală a materialului vegetal: 
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 - Uscarea naturală la soare este o metodă tradiţională, care permite în sezonul cald evaporarea 

rapidă, economică a apei din materialul vegetal. Este folosită pentru material cu ţesuturi dure, rădăcini, 

seminţe, herba, cu condiţia să conţină principii active cât mai stabile: alcaloizi, glicozide. 

 - Uscarea naturală la umbră este cea mai indicată metodă pentru orice tip de material vegetal. 

Randamentele de uscare şi suprafaţa necesară pentru uscare sunt diferite în funcţie de specie şi organul 

plantei. Astfel, randamentul de uscare este pentru herba de 5:1, pentru rădăcini de 3:1, pentru fructe de 

3:1, pentru seminţe de 1,2-1,5:1, iar un metru pătrat de spaţiu este necesar pentru a usca: 2-3 kg rădăcini, 

3-4 kg seminţe, 1-2 kg herba sau  0,5-1 kg flori sau inflorescenţe. 

  Produsele recoltate toamna pun probleme la conservare. Măsurile pentru pregatirea produselor în 

vederea conservării în stare uscată încep cu recoltarea şi constă în:  

 - evitarea amestecului între loturi cu umiditate diferită; 

 - recoltarea la maturitatea deplină; 

 - transportul în depozite imediat după recoltare; 

 - protejarea în timpul transportului împotriva precipitaţiilor; 

 - curăţirea concomitent cu depozitarea pentru eliminarea impurităţilor care au umidităţi mai 

ridicate decât, produsele de bază; 

 - depozitarea la început în straturi subţiri; 

 - uscarea naturală şi artificială pâna la umiditatea fiecarei specii, reducându-se numarul de 

microorganisme din masa de seminţe fără a se realiza o sterilizare totală. 

 La conservarea în stare uscată se ţine cont de izotermele sorbţiei şi desorbţiei umidităţii. De 

asemenea, se iau măsuri pentru evitarea creşterii umidităţii pentru a împiedica dezvoltarea 

microorganismelor, acarienilor şi insectelor care se înmulţesc rapid şi depreciază produsul. 

 B. Păstrarea seminţelor la temperaturi scăzute. Metoda se bazează pe principiul termoanabiozei, 

adică reducerea considerabilă sau totală a activitaţii vitale a componentelor vii din masa de seminţe prin 

intermediul temperaturilor scăzute. Reducerea temperaturii se poate realiza prin folosirea de agregate 

frigorifice sau prin dirijarea aerului atmosferic rece.  

 Răcirea mesei de seminţe cu aer atmosferic se poate realiza prin depozitarea produselor în strat 

subţire şi ventilarea aerului prin deschiderea geamurilor şi uşilor, dar la seminţele cu umiditate ridicată 

există pericolul de încingere. Recomandată este răcirea activă a produselor agricole prin: 

 - lopătare - când în masa de boabe apar procese de încingere, iar pentru eficienţa operaţiunii se 

face mişcarea produsului de 2-3 ori succesiv şi la distanţe mari; 

 - manipularea produsului cu instalaţii de transport pe orizontală (benzi transportoare) sau pe 

verticală (elevatoare); 

 - insuflarea cu ajutorul ventilatoarelor a aerului rece din atmosferă în masa de produs depozitată. 

 C. Păstrarea  seminţelor prin aerare activă. 
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 Scopul este de a asigura răcirea, uscarea şi aerisirea masei de seminţe prin înlocuirea aerului 

viciat din spaţiul pentru depozitare. 

 Efectele aerării active sunt: reducerea umiditaţii, prevenirea autoîncălzirii, reducerea respiraţiei, 

accelerarea maturitaţii seminţelor, eliminarea CO2 din masa de boabe, frânarea activitaţii 

microorganismelor. Aerarea se face când temperatura aerului este mai scazută cu cel puţin 50ºC faţă de 

temperatura produsului, iar umiditatea relativă a aerului este sub 75%. Aerarea se realizează cu 

ventilatoare care insuflă aerul rece în masa de boabe depozitate, cu ajutorul unei reţele de conducere 

montate în pardoseala magaziei sau pe la partea bazală a celulei de siloz. 

 D. Păstrarea prin asfixiere – autoconservare, prezintă importanţă pentru produsele destinate 

consumului şi se bazează pe oprirea respiraţiei aerobe, prin acumularea CO2 rezultat din respiraţia 

seminţelor sau prin injectarea de CO2. 

 Lipsa spaţiilor pentru uscarea naturală, cerinţele tehnologice ale unor specii, cantităţile mari de 

produse recoltate în campanii, precum şi condiţiile atmosferice (nebulozitate şi precipitaţii) din anumite 

perioade impun, în multe cazuri, uscarea plantelor în uscătoare speciale. Aceste echipamente speciale 

denumite uscătoare pot fi alimentate cu combustibil, sau pot fi sub formă de solarii sau sere tunel şi 

prevăzute cu celule fotovoltaice care permit recircularea aerului şi un foarte bun control al parametrilor 

uscării.  

 

 7.1.8 Transport 

 Principiu 

 Transportul produselor ecologice se face cu minim de pierderi şi pe distanţe mici.  

 Recomandări 

 Produsele ecologice care nu sunt destinate consumului final pot fi transportate în alte unităţi 

inserate sistemului de control şi certificare, inclusiv acele ale vânzării cu ridicata şi cu amănuntul, doar în 

ambalaje sau recipiente dotate cu documentaţia însoţitoare în care vor figura: 

 - numele şi adresa responsabilului cu producţia şi prepararea produsului; 

 - numele produsului, inclusiv o indicaţie a metodei de producţie ecologică; 

 - numele sau numărul de cod al Organului de Control şi, dacă este aplicabilă, identificarea 

partidei printr-un sistem de marcare aprobat la nivel naţional sau de către Organul de Control care să 

permită punerea în relaţie a partidei cu documentele contabile prin actele justificative corespunzătoare. 

 - mai este prevăzut şi un document în trei exemplare, numerotat progresiv, care să ateste metoda 

de producţie, originea, produsul, destinatarul, formarea lotului, numărul de cutii, referirea la documentul 

de transport şi data. 

 În acest caz Organul de Control al operatorului mandatat şi acela al destinatarului trebuie să fie 

informate despre numitele operaţiuni de transport şi trebuie să-şi fi dat aprobarea. Aceste cerinţe sunt 
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înţelese ca absolut necesare în cazul în care operatorul va descrie corect în expertiza tehnică modalităţile 

de transport care vor trebui considerate ca fiind conforme în cursul verificărilor şi al inspecţiilor. 

 Standardele cer ca: 

 În cazul în care produsul va fi destinat consumului final, acesta trebuie confecţionat şi 

transportat la punctual de vânzare în ambalaje închise. 

 Produsele trebuie prevăzute cu o etichetă, în conformitate cu reglementările din domeniul 

producţiei ecologice.         

 Dacă vehiculele sunt utilizate pentru a transporta bunuri sau materiale, trebuie să fie 

spălate şi uscate cu grijă pentru a putea transporta produse ecologice. 

 Înainte de a efectua încărcare, vehiculele şi instalaţiile trebuie inspectate cu scopul de a se 

asigura că nu sunt prezente reziduuri sau alte materiale care ar putea contamina sau periclita 

integritatea produselor ecologice. 

 Eventualele încărcături compuse din produse ecologice şi convenţionale nu sunt permise, 

în mod simultan în acelaşi mijloc de transport, atunci cînd acestea se prezintă sub formă "vărsată" 

sau în ambalaje nesigilate. Astfel, sunt permise doar în cazul în care se va putea asigura absenţa 

de contaminare cauzată de alte transporturi sau de ambalajele utilizate anterior pentru produse 

convenţionale.  

 

 7.1.9 Curăţenie, dezinfecţie şi igienizare 

 Principiu 

 Produsul alimentar ecologic este sigur, de înaltă calitate şi nu conţine substanţe folosite pentru 

curăţarea, dezinfectarea şi sanitaţia produsului alimentar şi a dispozitivelor de procesare a produsului 

alimentar. 

 Recomandări 

 Manipulatorii trebuie să diferenţieze în mod clar substanţele folosite pentru curăţarea, 

dezinfectarea şi sanitaţia echipamentului de manipulare şi a suprafeţelor de contact ale produsului 

alimentar de cele aplicate direct produsului alimentar. 

 Operatorii trebuie să dezvolte un sistem de management pentru curăţare şi dezinfectare. 

 Operatorii trebuie să creeze dispozitive, să dispună mecanismul, să instaleze 

echipamentul şi să conceapă un sistem de curăţare, dezinfectare şi sanitaţie care să prevină 

contaminarea produsului alimentar şi a suprafeţelor de contact ale produsului alimentar cu 

substanţe interzise, ingrediente non-ecologice, dăunători, organisme care provoacă boli şi 

material străin. 

 Manipulatorii şi procesatorii trebuie să folosească mijloace fizice şi mecanice precum 

căldura uscată, căldura umedă, excluziune şi alte metode non-chimice, provizii adecvate de apă şi 

substsnţe care apar în Anexa 4 pentru a preveni contaminarea microbiologică. 
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 Substanţele permise în Anexa 4 trebuie să fie folosite ţinând seama de mediul 

înconjurător. 

 Folosirea compuşilor de curăţare trebuie să diminueze eliminarea efectului şi  folosirea 

dezinfectanţilor. Reciclarea apei impure din afara amplasamentului, pentru alte utilizări decât 

manipularea sau procesarea produsului alimentar, este de preferat asupra fie re-circulării sau 

eliminării. 

 Separatoarele de abur şi filtrele trebuie folosite pentru a elimina aditivii non-volatili din 

cazanul cu apă. 

 Operatorii nu trebuie să  folosească substanţe de curăţat şi/sau sanitaţie care nu pot fi 

îndepărtaţi uşor printr-o acţiune de intervenţie (exemplu amoniac cuaternar) sau care au un 

impact advers asupra mediului înconjurător (exemplu compuşi halogenaţi). 

 Standardele cer ca:  

 Operatorii să ia toate precauţiile necesare pentru a proteja produsul ecologic de 

contaminarea cu substanţe interzise în agricultura ecologică şi manipulare, dăunători, organisme 

care pot provoca boli şi substanţe străine. 

 Doar apa şi substanţele care apar în Anexa 4, Tabelul 2 ca mijloace auxiliare de procesare 

pot fi folosite după recoltare ca substanţe de curăţare sau dezinfectanţi ce vin în contact direct cu 

produsul ecologic. 

 Alte substanţe decât cele prevăzute în Anexa 4 sunt permise numai dacă sunt cerute legal. 

 Operaţiile care folosesc substanţe de curăţare, sanitaţie şi dezinfectanţi pe suprafeţe de 

contact ale produsului trebuie să se desfăşoare în aşa fel încât să se păstreze integritatea ecologică 

a produsului alimentar. 

 Operatorul trebuie să iniţieze o acţiune de intervenţie între uzul oricărei substanţe de 

curăţare, sanitaţie sau reziduală a produsului alimentar ecologic dezinfectant şi contactul 

produsului ecologic cu acea suprafaţă, în aşa fel încât să fie prevenită contaminarea. 

 Substanţele incluse în Anexa 4 trebuie evaluate după criteriul pentru procesarea şi 

manipularea substanţelor care apar în Anexa 1. 

  

 Secţiunea (unitatea didactică) 7.2: principii, recomandări şi norme specifice: 

 7.2.1 Seminţe întregi 

    Principiu 

 Produsele procesate provin din seminţe ecologice certificate, cu valoare nutriţională ridicată. 

 Recomandări 

Procesatorii folosesc materia primă (sămânţa) rezultată în urma procesului de producţie din 

agricultura ecologică. 

 Standardele cer ca: 
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Seminţele întregi ce urmează a fi prelucrate ecologic trebuie să aibă aproximativ aceeaşi mărime, 

formă şi se curăţă de orice corp străin de natură fizică, vegetală şi de insecte şi animale mici. 

Dintre toate cerealele, grâul prezintă o importanţă covârşitoare în acoperirea necesarului de 

produse alimentare datorită indicilor de calitate nutriţională şi tehnologică. 

Bobul de grâu este din punct de vedere botanic un fruct uscat indehiscent denumit cariopsă.  

În secţiune longitudinală se observă că bobul de grâu este alcătuit din trei părţi: tegument (la 

exterior), endosperm (ocupă cea mai mare parte din interiorul bobului) şi embrion (aşezat într-o 

poziţie oblică la baza bobului). 

 Tegumentul bobului este constituit din două părţi distincte, concrescute: 

- epicarp, format dintr-un rând de celule turtite, acoperite cu o cuticulă groasă; 

- mezocarp, alcătuit din mai multe rânduri de celule cu pereţi îngroşaţi; endocarp, 

format dintr-un rând de celule, rotunde în secţiune şi dispuse perpendicular pe mezocarp. 

Sub endocarp urmează tegumentul seminal sau testa (ca o dungă brună) şi zona hialină (un strat 

incolor, îngust, de origine nucelară). 

Endospermul prezintă, la exterior, un strat de celule de formă regulată, cu pereţi mai groşi, 

citoplasmă şi nucleu, unde se găsesc grăunciori fini de aleuronă şi picături de substanţe grase. 

Acest strat poartă numele de stratul cu aleuronă şi este alcătuit dintr-un singur rând de celule. 

Restul endospermului este format din celule mari, cu pereţi subţiri, plini cu grăunciori de amidon. 

Ca urmare a faptului că grăunciorii de amidon sunt diferiţi ca formă şi mărime de la o specie de 

cereale la alta, cunoaşterea caracteristicilor acestora permite să se aprecieze provenienţa unei 

făini sau să se stabilescă prezenţa, în făină, a diferitelor adausuri.  

Embrionul reprezintă viitoarea plantă într-o formă incipientă şi este alcătuit din: muguraş 

(gemulă sau plumulă), coleoptil, rădăciniţă (radiculă sau radicelă), coleoriză, tulpiniţă (tigelă), 

scutişor (scutellum) şi epiblast.   

Valoarea nutritivă a boabelor de grâu este determinată de compoziţia lor chimică. Boabele de 

grâu sunt constituite în cea mai mare parte din substanţe extractive neazotate, substanţe proteice 

şi apă. Totuşi, pentru a caracteriza valoarea nutritivă, este important a analiza valoarea biologică 

a proteinelor. Aceasta, pentru faptul că cerealele, în general, contribuie la necesarul de proteine al 

omenirii cu circa 60%.  

Tabelul 7.1 

Conţinutul boabelor de cereale în substanţe proteice 

Specia Substanţe proteice  

(% din substanţa uscată) 

Grâu 13,0 

Orz de toamnă 12,8 

Orez 7,7 

porumb 10,2 – 13,4 
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În această balanţă, grâul ocupă locul cel mai important. 

 În ţara noastră, I Brad şi colab. (1975), analizând un număr mare de soiuri de grâu a evidenţiat 

corelaţia negativă între conţinutul total în proteină şi conţinutul acesteia în lizină. 

 Cercetările efectuate de Gh. Bîlteanu şi Olga Nica la catedra de fitotehnie a Institutului 

Agronomic "Nicolae Bălcescu" Bucureşti, au scos în evidenţă efectul negativ al dozelor mari de azot 

asupra conţinutului în lizină al proteinelor din bobul de grâu. Influenţa negativă a dozelor mari de azot se 

manifestă şi asupra altor aminoacizi esenţiali, între care, trebuie menţionaţi metionina şi valina. 

 Valoarea nutritivă a făinii de grâu este modificată faţă de valoarea nutritivă a bobului întreg, din 

cauză că, în procesul de prelucrare a operaţiilor succesive de măcinare şi cernere, o parte din 

componentele anatomice ale bobului sunt separate. Din această cauză, făinurile albe provenite din 

endosperm, care conţin părţile friabile ale bobului, se deosebesc din punct de vedere chimic de făinurile 

negre, care conţin cantităţi însemnate din pericarp, tegumentul seminal, stratul aleuronic. Cu cât gradul de 

extracţie al făinii este mai mic, cu atât compoziţia ei chimică faţă de bobul ca atare, suferă modificări mai 

importante. 

 Pe măsură ce creşte  gradul de extracţie al făinii, creşte şi conţinutul în substanţe minerale. În 

timp ce făina cu grad de extracţie 100 conţine 1,904 g cenuşă la 100 g făină, la gradul de extracţie 80, 

acest conţinut este de 0,905% iar la gradul de extracţie 40, scade la 0,403%. Acest fapt se datorează 

repartizării substanţelor minerale spre părţile periferice ale bobului care, în cea mai mare parte, se elimină 

în procesul de cernere. 

 Substanţele proteice generatoare de gluten se găsesc în principal în zonele făinoase ale bobului 

(în endosperm). Datorită structurii mai puţin friabile, stratul aleuronic şi pericarpul se divizează mai greu 

în procesul de măcinare şi în consecinţă, se separă uşor prin cernere sub formă de tărâţe. În general, 

făinurile cu grad de extracţie de 65% sunt lipsite de tărâţe. Pe măsură ce gradul de extracţie se apropie 

100, creşte şi proporţia de tărâţe din făină, atingând valori cuprinse între 18 – 22%, în făina integrală. Cât 

priveşte vitaminele, conţinutul acestora în făină, în comparaţie cu conţinutul total al bobului, scade 

accentuat cu diminuarea gradului de extracţie. În aceeaşi măsură scade şi conţinutul în fier. 

 În procesul de măcinare, pentru stabilitatea făinii şi a produselor de panificaţie între altele, are loc 

şi separarea unei mari cantităţi de germeni, în care sunt depuse mari cantităţi de substanţe de rezervă cu 

valoare nutritivă ridicată. Aceştia conţin: 24,5 %proteine (care cuprind toţi aminoacizii esenţiali, în 

proporţii relativ echilibrate), 7,5% grăsimi, 35,6% glucide, 3,4% celuloză, 4,5% cenuşă şi vitamine (B1, 

B2, B6, PP, E). 

 

 7.2.2 Seminţe semiprelucrate (ex. decorticate) 

 În alimentaţia omului se folosesc şi seminţe procesate, deobicei prelucrate. 

 Din această categorie fac parte cerealele, fasolea boabe, mazărea uscată, lintea boabe, soia, etc.   
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Seminţele de cereale nu se consumă ca atare decât foarte rar. Frecvent ele sunt prelucrate sub 

 

Crupele sunt produse obţinute din boabe de cereale şi leguminoase, printr-un şir de operaţii 

tehnologice prin care se elimină învelişurile şi părţile cu un conţinut mare de celuloză pentru a se 

obţine produse mai uşor de asimilat.  

Exemple de crupe sunt:  

- orezul glasat, care se obţine prin prelucrarea mecanică, decojirea, polizarea şi 

glasarea boabelor de orez;  

- arpacaşul mărunt, care se obţine prin decojirea, divizarea, şlefuirea şi polizarea 

boabelor de grâu; 

Decojirea (decorticarea) boabelor constă în îndepărtarea impurităţilor aderente la suprafaţa 

acestora (praf, particule minerale), în îndepărtarea perilor şi a pericarpului, precum şi în 

dislocarea embrionului. Această operaţie se execută deoarece aceste componente nu au valoare 

alimentară şi menţinerea lor în amestecul de boabe va duce la scăderea calităţii făinilor rezultate 

după măcinare. Pentru ca operaţia de decojire să se realizeze în condiţii optime trebuie ca în 

prealabil să se efectueze calibrarea boabelor.  

Decojirea se realizează pe maşini prevăzute cu cilindri cu suprafaţa interioară abrazivă şi rotoare 

cu palete sau cu discuri abrazive.   

După decojire se separa boabele decojite de cele nedecojite cu ajutorul unor maşini de sortat, la 

care separarea are loc datorită diferenţelor între coeficienţii de frecare, de elasticitate şi a 

diferenţelor de masă specifică.  

Orezul decojit nu poate fi livrat în comerţ ca atare, deoarece învelişurile pericarpice şi seminale 

imprimă boabelor nuanţe diferite, de la verzui-roşcat până la brun închis. Pentru desprinderea 

acestor învelişuri se aplică operaţia de şlefuire, care se realizează cu ajutorul unor maşini 

tronconice ale căror rotoare sunt îmbrăcate într-o suprafaţă de şmirghel de diferite granulozităţi şi 

o manta fixă, prevăzută cu bare din cauciuc.  Pentru înlăturarea rugozităţii suprafeţei boabelor de 

orez se practică o lustruire. 

 

 7.2.3 Fulgi 

Cei mai folosiţi sunt fulgii de cereale, care se fabrică din boabe de porumb, orez, ovăz sau grâu. 

Consumatorul nu trebuie să prepare produsul înainte de a-l folosi şi poate fi consumat sub formă 

uscată sau prin adăugarea unor produse alimentare cum ar fi laptele, iaurtul, ciocolata etc.. Printre 

avantajele fulgilor, din perspectiva consumatorului se numără uşurinţa în folosirea lor pentru 

satisfacerea nevoilor de hrană. Consumarea produsului are loc în principal la micul dejun, dar 

sunt de asemenea folosite şi ca gustări.  
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Fulgi de cereale, se fabrică prin curăţare, decojire, divizare în 3-6 bucăţi, fierberea cu apă şi unele 

adaosuri (zahăr, glucoză, diamalţ, arome etc.) sub presiune, uscare, aplatizare sub formă de fulgi 

şi uscarea acestora până la umiditatea de maximum 6%, răcire, şi ambalare.  

În procesul de fabricare a fulgilor de cereale există mai multe variante de linii de fabricaţie, cu 

utilaje specifice în funcţie de producător, dar care în final îndeplinesc scopul operaţiei pentru care 

au fost proiectate. Cu tehnologia de extrudare pot fi fabricaţi fulgi de cereale cu aromă deplin 

dezvoltată, textură crocantă specifică. Combinând diferite cereale este posibilă obţinerea de fulgi 

cu textură şi gust specific şi un mai mare echilibru al compoziţiei nutriţionale. 

 

 7.2.4 Făinuri 

Făinurile se obţin prin mărunţirea cerealelor prin diferite metode, urmată de cernerea produsului 

mărunţit pe site. 

Cantitatea de făină obţinută din 100 kg cereale se numeste extracţie. Extracţiile de făină pot fi: 

- simple, în cazul în care limita inferioară este fixă şi pleacă de la zero, iar limita 

superioară este variabilă; 

- intermediare, cu ambele limite variabile; 

- complementare, a căror limită inferioară este fixă şi mai mare de zero, iar limita 

superioară este fixă şi egala cu 100. 

Sorturile de făină se deosebesc şi după proprietăţile organoleptice (gust, miros), fineţe şi culoare. 

Făina albă are un grad de extracţie de 30%, are culoare albă cu nuanţă gălbuie şi granule fine. Se 

produc, în genereal, trei varietăţi de făină albă: 

- făină albă pentru produsele de patiserie şi uz casnic; 

- făină grişată pentru paste făinoase; 

- făină albă obişnuită. 

Făina semialbă are un grad de extracţie de 75%, iar făina neagră de 85%. Făina semialbă are 

culoare alb-gălbuie cu nuanţe cenuşii şi urme vizibile de tărâţe şi se foloseşte pentru obţinerea 

pâinii intermediare.  

Făina neagră are culoare cenuşie-deschis şi conţine particule de tărâţe. Este folosită pentru 

fabricarea unor sortimente de pâine.   

Făina albă este mai usor asimilabilă pentru organismul uman decât făina semialbă şi făina neagră, 

dar conţine mai puţine proteine, lipide, săruri minerale, vitamine.  

Făina neagră este mai acidă, conţine particule de tărâţe, iar indicele de gluten este mai mic decât 

cel al făinii albe. De exemplu, din 100 kg grâu cu masa hectolitrică de 75 kg/hl se poate obţine 

după măcinare 90 kg făină extrasă prin mai multe faze şi 10 kg tărâţe. În acest caz gradul de 

extracţie este de 90%. 
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S-a constatat că făina de grâu obţinută din grâne proaspăt recoltate, nu prezintă însuşiri optime de 

panificaţie, acestea îmbunătăţindu-se după trecerea unui interval de timp de 45-60 de zile. În 

acest interval are loc maturare făinii, prin această denumire fiind desemnate totalitatea proceselor 

fizice, chimice şi biochimice pe care le suferă făina pe parcursul depozitării ei în condiţii 

corespunzătoare de temperatură, umiditate şi grad de compactizare a granulelor.  

 

 7.2.5  Uleiuri (grăsimi) vegetale 

Materia primă pentru fabricarea uleiurilor vegetale este reprezentată de seminţele sau fructele 

plantelor oleaginoase. 

Principalele plante cultivate oleaginoase sunt: floarea soarelui, şofrănelul, inul pentru ulei, 

ricinul, rapiţa, susanul, muştarul negru, camelină etc.iar în zonele tropicale şi subtropicale 

măslinul, cocotierul, palmierul de ulei. 

Se obţin uleiuri vegetale şi din specii de plante din alte grupe fitotehnice cum sunt: soia, 

arahidele, bumbacul, porumbul (din germeni), macul, dovleacul, nucul, viţa de vie etc. 

Uleiurile vegetale se obţin prin presare. Materialul care este supus presării, cu excepţia celui 

foarte mărunt, precum seminţele de camelină, se macină în prealabil şi se încălzeşte pentru a mări 

fluiditatea uleiului şi pentru a coagula substanţele proteice. Prin încălzire are loc ruperea şi 

distrugerea structurilor celulare a celulelor purtătoare de ulei.  

Presarea se face în prese de diferite tipuri. Materialele rămase după presare se numesc turte de 

presă.   

Uleiurile vegetale se împart în două grupe: uleiuri alimentare şi uleiuri tehnice. Uleiurile 

alimentare se obţin din: soia, floarea-soarelui, rapiţă, arahide, bumbac, cocotier, palmier, măslin, 

porumb şi susan. Uleiurile alimentare obţinute din plantele oleaginoase se folosesc în alimentaţie 

sau se utilizează în industria conservelor, la fabricarea margarinei, la obţinerea de lecitina. De 

asemenea, uleiurile alimentare pot fi folosite în industria săpunurilor şi în industria vopselelor.  

Uleiurile industriale se obţin din seminţe de in, ricin, rapiţă, camelină, măslin etc. şi se folosesc 

pentru obţinerea de vopseluri, lacuri, culori pentru pictura în ulei, cerneluri tipografice etc. Alte 

uleiuri industriale, nesicative, cum sunt cele de ricin se utilizează ca uleiuri de ungere a organelor 

de maşini în mişcare.  

Germenii de porumb reprezintă 10-12% din masa boabelor şi conţin 45-50% (cei recuperati din 

industria amidonului, unde au fost supuşi spălarii) sau 18-30% (cei proveniţi din industria 

morăritului). 

Seminţele de dovleac sunt conţinute în fructul dovleacului reprezentând 2-3% din masa acestuia 

şi se compun din 65-75% miez, şi 25-35% coaja. De asemenea, conţinutul în ulei al seminţelor 

dovleacului fără coajă este de 33-45%. 
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Seminţele dovleacului uleios fără coajă înainte de a le scoate de la uscător, trebuie răcite de la 

temperatura de 38-40°C la 20-25°C şi apoi sunt supuse următoarelor etape de prelucrare: lucire, 

curăţarea cu maşina cu dârmon, clasare după culoare, îndepărtarea seminţelor rănite şi a celor 

decojite, îndepărtarea bulgărilor şi impurităţilor, precum şi ambalarea în saci. 

   

 7.2.6 Conserve de legume şi fructe 

 Omul consumă  legume şi fructe atât în stare proaspătă cât şi conservată.  

 Dintre alternativele de conservare amintim:  

 congelarea - se practică mai ales pentru fructe şi legume suculente: căpşuni, zmeură, 

vişine, caise, tomate, spanac, mazăre verde, fasole verde, vinete tocate, etc. Temperatura de 

păstrare este de -12 – (-45)°C, condiţii în care alimentele îşi păstrează în totalitate aromele, 

gustul şi valoarea nutritivă. După decongelare ele trebuiesc însă consumate imediat, 

deoarece sub influenţa oxidazelor  se oxidează foarte repede.  

 murarea şi marinarea - în aceste cazuri conservarea se realizează în mediu acid în 

prezenţa clorurii de sodium - mediu nefavorabil de dezvoltare pentru microorganismele de 

alterare. Frecvent în murături acidifierea se realizează prin fermentaţie lactică a glucidelor 

(concentraţia acidului lactic poate depăşi 2.5%), proces ce poate fi accelerat prin adaosul 

unor mici cantităţi de zahăr, în cadrul unui proces complex ce mai conduce la alcooli, acid 

formic şi acetic, esteri aromaţi, etc. În cazul marinării procesul are loc cu adaos de acid 

acetic (1-3%) în prezenţa zahărului şi a unor condimente: piper, muştar, foi de dafin, etc.  

 pasteorizarea - după spălare, curăţire şi tranşare,  legumelor şi fructelor li se adaugă 

diverse ingrediente iar apoi se încălzesc la 110 - 125°C. Tratamentul termic distruge o parte 

din vitaminele produselor naturale.  

 deshidratarea, acest proces are loc în cuptoare sau tunele încălzite la 50-90°C, când 

umiditatea produselor alimentare scade de la 75-90% la 5-20%. Într-un mediu sărac în apă 

enzimele şi microorganismele ce produc alterarea îşi micşorează activitatea. Fructele şi 

legumele îşi modifică foarte puţin valoarea nutritivă în raport cu alimentele proaspete.  

 păstrarea în soluţii concentrate de zahăr. Prin fierbere cu soluţii concentrate de zahăr 

fructele, ca atare sau doar sucul lor devin rezistente la depozitare deoarece mediul 

hiperosmotic realizat este nefavorabil dezvoltării microorganismelor.   

 

 7.2.7 Sucuri 

Sucurile sunt băuturi nealcoolice care au o valoare nutritivă apropiată de cea a fructelor sau 

legumelor din care se prepară. Consumul sucurilor este recomandat datorită conţinutului ridicat 

în vitamine (C, P, complex B, carotenoizi), glucide cu moleculă mică, elemente minerale cu 

caracter alcalinizant. De asemenea, sucurile contribuie la rehidratarea şi mineralizarea 
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Chestionar 

 

1. Produsul alimentar trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

a) să conţină elemente nutritive (lipide, proteine, glucide); 

b)  să satisfacă un apetit; 

c)  să fie acceptat ca aliment într-o comunitate sau areal  teritorial.  

2. Unităţile care prelucrează produse agricole şi care adoptă conceptul de calitate, sunt 

interesate:  

a)  să achiziţioneze inputuri de cea mai bună calitate;  

b)  să urmărească derularea procesului de fabricaţie în termenii tehnici recunoscuţi; 

c) să distribuie produsele alimentare pe diferite canale de distribuţie în condiţii de maximă 

igienă şi într-un timp cât mai scurt. 

3. Prelucrarea termică a legumelor are un rol important în: 

a) menţinerea gustului, aspectului produselor; 

b) asigurarea digestibilitaţii şi gradului de asimilare a produselor agroalimentare;  

c) menţinerea compoziţiei fizico-chimice a  produsului . 

4. Protejarea produsului alimentar ecologic împotriva bolilor şi dăunătorilor se face prin: 

a) curăţire adecvată, sanitaţie şi igienă; 

b)  tratament chimic; 

c)  iradiere. 

5. Păstrarea produselor în stare uscată se face prin: 

a) reducere conţinutul de umiditate al produselor (boabelor) la umiditatea de 

echilibru; 

b) suflarea de aer rece în masa de boabe depozitate; 

c) injectarea cu CO2. 

6. Produsele agricole şi alimentare vegetale ecologice poartă denumirea Produs provenit din 

agricultura ecologică atunci când: 

a) cel puţin 95% din ingrediente provin din agricultură ecologică; 

b) produsul conţine doar un ingredient de origine agricolă şi înainte de culegere a 

trecut o perioadă de conversie de cel puţin 12 luni; 

c) cel puţin 70% dintre ingrediente provin din agricultura ecologică. 

7. Prevenirea contaminării produsului alimentar ecologic cu boli se face prin: 

a) mijloace fizice;  

b) mecanice; 
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c) chimice. 

 

8. Substanţele proteice generatoare de gluten se găsesc în:  

a) endosperm;  

b) tegument; 

c)  embrion. 

9. Conţinutul boabelor de grâu ecologic în substanţe proteice (% din s.u.) trebuie să fie de 

minim: 

a) 7 %; 

b) 13 %; 

c) 20 %. 

10. Maturarea fâinii reprezeintǎ: 

a) totalitatea proceselor fizice, chimice şi biochimice pe care le suferă făina pe 

parcursul depozitării ei în conditii corespunzătoare de temperatură, umiditate şi grad de 

compactizare a granulelor;  

b) totalitatea proceselor biochimice pe care le suferă făina pe parcursul depozitării 

ei în condiţii corespunzătoare umiditate şi grad de compactizare a granulelor; 

c) totalitatea proceselor fizice, pe care le suferă făina pe parcursul depozitării ei în 

condiţii corespunzătoare de temperatură . 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 338 

 

Capitolul 8:  Tehnologii de prelucrarea a produselor ecologice de origine animală 

 

Secţiunea (unitatea didactică) 8.1: principii, recomandări şi norme generale: 

 

8.1.1 Managementul calităţii 

 În condiţiile trecerii la economia de piaţă, garantarea calităţii alimentelor este abordată într-o 

optică nouă, care pleacă de la proprietăţile alimentelor procesate şi interacţiunile dintre aceste proprietăţi 

şi mediul înconjurător care condiţionează durata de valabilitate a produselor agroalimentare. Acestea se 

găsesc sub impactul agenţilor de mediu şi, prin urmare, proprietăţile labile ale mărfii alimentare se 

modifică continuu. Din momentul terminării procesului de fabricaţie, alimentele trec printr-o etapă de 

comestibilitate certă, apoi printr-o etapă de comestibilitate condiţionată, ajungând la etapa 

necomestibilităţii, când amplitudinea modificărilor negative fac marfa improprie pentru consum. În acest 

moment ea trebuie exclusă din circuitul comercial, înregistrându-se pierderi mari de producţie  

 Din aceste considerente obiectivele politicii calităţii produselor trebuie să fie incluse într-o 

strategie naţională de promovare a calităţii în România care să cuprindă:  

 încurajarea tranziţiei agenţilor economici de la inspecţia/controlul calităţii la asigurarea 

calităţii şi managementul total al calităţii;  

 reglementarea unor organisme guvernamentale pentru inspecţie/supraveghere tehnică 

şi/sau certificare produse agroalimentare care, prin natura lor, pot dăuna sănătăţii sau vieţii 

populaţiei şi/sau calităţii mediului ambiant;  

 armonizarea standardelor, şi în general a legislaţiei, naţionale cu cele europene şi 

internaţionale;  

 încurajarea şi motivarea persoanelor care depun eforturi susţinute şi obţin rezultate 

importante în direcţia dezvoltării competitivităţii prin îmbunătăţirea calităţii produselor;  

 educarea şi instruirea populaţiei în ceea ce priveşte drepturile de consumator de produse 

agricole şi alimentare ecologice.  

 Politica privind calitatea este abordată diferit de către operatori (tabelul 8.1). În mediul economic 

există un anumit principiu universal valabil de desfăşurare a activităţilor bazat pe minimizarea costurilor. 

Producătorii tind să-şi minimizeze costurile de producţie în condiţiile pieţei incerte, la fel procesatorii tind 

să le minimalizeze pe cele de prelucrare, iar intermediarii pe cele de comercializare.  

 Fiind vorba de produse agroalimentare, calitatea este deosebit de importantă în aprecierea 

produselor de către consumator. Normele de igienă şi de siguranţă a alimentaţiei impun acest lucru şi 

propulsează calitatea pe primul loc atât între criteriile de producţie a producătorilor agricoli şi a 

procesatorilor, cât şi între criteriile de alegere ale consumatorilor.  
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Tabelul 8.1 

Criterii de apreciere a calităţii produselor pe filiera agroalimentară 

Nr. 

crt. 

Operatori Criterii de calitate 

1 

Crescători de animale 

rasă 

greutate vie 

conformaţia şi starea de îngrăşare 

2 

Comerciant (angrosist) de 

animale 

randament la tăiere 

greutate carcasă 

conformaţia şi stadiul de îngrăşare al carcasei 

rasă şi vârstă 

3 Măcelarul randamentul la carnea comercializată 

4 

Consumatorul 

culoarea cărnii 

frăgezimea cărnii 

grăsimea cărnii 

 

 Unităţile care prelucrează produse agricole şi care adoptă conceptul de calitate totală într-o 

politică privind calitatea, sunt interesate:  

 • să achiziţioneze inputuri de cea mai bună calitate: produse agricole proaspete, fără deteriorări de 

calitate, maşini şi utilaje fiabile etc.;  

 • să urmărească derularea procesului de fabricaţie în termenii tehnici recunoscuţi;  

 • să distribuie produsele alimentare pe diferite canale de distribuţie în condiţii de maximă igienă 

şi într-un timp cât mai scurt;  

 • să urmărească produsele în consum pentru a observa gradul de conformitate a calităţii acestora 

cu cerinţele consumatorilor.  

 Impactul managementului calităţii totale asupra unei organizaţii constă în schimbarea atitudinii de 

la controlul post-operativ la controlul pre-operativ, eforturile concentrându-se pe prevenirea defectelor de 

calitate. Controlând de la bun început fiecare input şi fiecare proces de producţie, se realizează o 

economie de resurse şi de timp importantă, care suprimă cheltuielile de control al produselor deja 

rezultate din procesul de producţie, neconforme cu standardele de calitate adoptate.  

 

 8.1.2 Metode de prelucrare 

 Principiu 

 Prelucrătorii de produse agroalimentare ecologice trebuie să continue eforturile producătorilor, 

pentru ca produsul ecologic să ajungă nedenaturat pe masa consumatorului. În afara calităţilor senzoriale 

şi igienice superioare, produsele ecologice trebuie să-şi păstreze calitatea lor cea mai importantă, aceea de 

hrană aliment.  

 Recomandări  

 Procesatorii trebuie să aleagă metode care limitează numărul şi cantitatea de aditivi non-

ecologici şi mijloacele auxiliare de procesare. 
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 Normativele departamentale trebuie să se refere la cel puţin următoarele grupe de 

produse: 

 - carne şi produse din carne; 

 - lapte şi produse din lapte; 

 - ouă. 

 Pentru ca un produs alimentar finit să fie denumit „ecologic", acesta trebuie să conţină 

95-100% materii prime şi ingrediente provenite din agricultura biologică.  

 Metodele de prelucrare trebuie să schimbe cât mai puţin compoziţia chimică naturală a 

materiilor prime. 

 Prelucrarea produselor ecologice se va efectua cu prioritate pe plan local sau zonal, 

pentru a se elimina efectele negative ale transporturilor lungi.  

 

 Standardele cer ca:  

 În timpul fazelor diferite de pregatire , produsele din agricultura ecologică trebuie să fie 

identificate în mod adecvat , spre a se evita posibile amestecuri cu produse convenţionale. Acelaşi 

lucru se impune şi pentru aparatele de coacere , aceeaşi apă neputând fi folosită în acelaşi timp 

pentru produsele alimentare din agricultura ecologică  şi pentru cele convenţionale. 

 Mijloacele de coacere, precum uleiul si oţetul, trebuie să provină din agricultura 

ecologică. Acest lucru presupune ca toate recipientele şi ambalajele apropiate de produs să fie 

identificate în conformitate cu modalităţile care vor trebui comunicate organului de control. 

 Sunt permise următoarele metode: 

 - extracţia cu apă, alcool, ulei, CO2 N2;  

 - procedeele de prelucrare fizică, mecanică şi biologică; 

 - afumatul (limitat). 

 Excluderea metodelor de procesare ce pot induce în eroare în privinţa adevăratei naturi a 

produsului. 

 Iradierile nu sunt admise. 

 În procesul de prelucrare a produselor ecologice de origine animală sunt folosite următoarele 

metode:  

 - prelucrarea primară; 

 -prelucrarea termică. 

 Prelucrarea primară constă într-o serie de operaţii manuale sau mecanice pregătitoare pentru 

prelucrarea propriu-zisă. Operaţia principală din cadrul prelucrării preliminare constă în tranşarea cărnii 

pe calităţi şi categorii, care se execută în carmangerie. Prelucrarea preliminară implică şi o serie de alte 

manopere, cum ar fi scoaterea cărnii de pe os, curăţarea de tendoane, spălarea, baterea cu ciocanul de 

lemn sau împănarea. 
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  Carnea se păstreaza într-o cameră frigorifică, potrivit normelor de igienă, sau este folosită pentru 

prelucrarea propriu-zisă. Carnea congelată este lăsată în prealabil într-o cameră rece (cu temperatura sub 

10 grade), pentru a se dezgheţa. Se interzice decongelarea în apă sau lângă o sursă de caldură. După 

decongelare, carnea se curaţă şi se spală, apoi se tranşează  pe mese de inox. O atenţie deosebită se va 

acorda cărnii tocate. Aceasta este aşezată în vase curate, acoperite, la frigider. Nu se vor adăuga  

condimente decât numai înainte de prelucrarea termică. Amestecarea tocăturilor crude cu cele prelucrate 

termic este interzisă de normele sanitare. Carnea tocată se va prepara cu maximum 4-6 ore înaintea 

prelucrarii termice. 

  Păsările se trec prin flacară şi se spală  în jet de apă rece. 

  Rinichii se taie în lungime, se îndepărtează capsula, apoi se spală în apă rece şi se ţin în apă cu 

oţet până li se îndeptează mirosul.  

 Creierul se înmoaie în apă rece pentru eliminarea sângelui, se îndepartează membrana şi se spală 

bine; se fierbe în apa cu otet pentru a nu se  sfarma.  La prelucrarea produselor avicole folosirea 

ouălor de raţă este interzisă. Spargerea cojii ouălor necesită o atenţie deosebită. La toate operaţiile se 

folosesc vase curate, de obicei doua, iar dacă se separă galbenuşul de albuş sunt necesare doua vase: 

primul vas este acela deasupra căruia se sparge oul şi se examineaza atent; vasul al doilea este cel în care 

se varsă conţinutul oului. Când dorim sa separăm albuşul de galbenuş folosim două vase separate. Ouăle 

sparte nu vor fi păstrate mai mult de 1-2 ore. 

 Prelucrarea termică a produselor trebuie să se faca în aşa fel încât să se asigure menţinerea 

calitaţilor nutritive. În procesare, deosebim în special mai multe preocedee tehnice-moderne de tratare 

termică a alimentelor: 

           1. Fierberea - reprezintă metoda cea  mai simplă de preparare a alimentelor, prin care se înţelege 

expunerea alimentului de origine animală sau vegetală în contact cu energia calorică propagată prin apă, 

vapori sau în apă şi vapori. Fierberea se aplică la peşte şi carne. 

 Fierberea poate fi de trei feluri:  

- fierberea obişnuită (în apă). Fierberea implică intervenţia unor fenomene 

osmotice care vor stabili un nou echilibru între aliment şi mediul de fierbere. Alimentele 

cu un conţinut redus de apă vor îngloba prin fierbere o parte din lichidul mediului în care 

se afla, iar cele cu un conţinut crescut de apă vor suferi în timpul fierberii o reducere a 

volumului. 

- fierberea în vapori de apă (aburi) reprezintă un procedeu care se aplică în special 

la legume; 

- fierberea înăbuşită este o altă metodă care constă în fierberea alimentului în 

vapori supra încalziţi. Prin această metodă se scurtează timpul de prelucrare termică şi se 

minimalizează pierderile de subtanţe nutritive la tratamentul termic, cum sunt vitaminele 

hirosolubile. Operaţia se execută într-un vas cu puţina apă şi bine acoperit cu un capac, în 
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care produsul aşezat pe o sită sau pe un grătar se menţine tot timpul în vapori, nefiind în 

contact cu lichidul de fierbere aflat sub nivelul gratarului. 

  2. Frigerea - reprezintă metoda de preparare termică prin care alimentul este expus direct la 

radiaţiile calorice (la grătar, frigare sau proţap) sau prin intermediul unei placi metalice. La suprafaţa 

alimentului se formează o crustă care va suferi un fenomen de coacere.   

 

 8.1.3 Ingrediente 

 Principiu 

 Toate ingredientele provenite din agricultura ecologică trebuie să fie identificate  în mod adecvat 

şi stocate separat faţă de alte ingrediente neconforme cu normele în vigoare. Depozitele, camerele 

frigorifice şi toate spaţiile destinate stocării trebuie să prevadă existenţa unor zone dedicate şi identificate 

în mod oportun unde sunt înmagazinate ingredientele din agricultura ecologică. 

  Recomandări  

 Enzimele, organismele de fermentaţie, culturile de lapte şi alte produse microbiologice trebuie 

produse în mod ecologic şi multiplicate dintr-un mediu compus din ingrediente ecologice. 

 Standardele cer ca:  

 Pot fi utilizaţi numai aditivii, auxiliarii tehnologici, aromele, apa, sarea, preparatele din 

microorganisme şi enzime, mineralele, oligoelementele, vitaminele, precum şi aminoacizi şi alţi 

micronutrienţi incluşi în alimente în scopuri nutriţionale, numai dacă utilizarea lor în producţia 

ecologică a fost autorizată în conformitate cu legislaţia comunitară.  

 Ingredientele agricole neecologice se pot utiliza numai dacă utilizarea acestora a fost 

autorizată pentru producţia ecologică în conformitate cu legislaţia comunitară sau dacă au fost 

autorizate provizoriu de către un stat membru. 

  Un ingredient ecologic nu trebuie să fie prezent împreună cu acelaşi ingredient în formă 

neecologică sau cu un ingredient provenit din producţia de conversie. 

 Apa şi sarea pot fi folosite ca ingrediente în producerea produselor ecologice şi nu sunt 

incluse în calculele procentuale ale ingredientelor ecologice. 

 Mineralele (inclusiv microelementele), vitaminele şi ingredientele izolate similare nu 

trebuie să fie folosite, cu excepţia situaţiei în care utilizarea lor este cerută legal sau unde poate fi 

demonstrată deficienţa dietetică sau nutriţională severă. 

 Pot fi folosite preparări ale micro-organismelor şi enzimelor folosite în mod obişnuit în 

procesarea produsului alimentar, cu excepţia micro-organismelor modificate genetic şi a 

produselor acestora. 
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 8.1.4 Controlul bolilor şi dăunătorilor 

   Principiu 

 Produsul alimentar ecologic este protejat de dăunători şi boli prin folosirea unor practici bune de 

producţie care includ curăţirea adecvată, sanitaţie şi igienă, fără utilizarea tratamentului chimic sau 

iradierii.  

 Recomandare 

 Înainte de înmagazinare produsele transformate să fie controlate dacă nu prezintă infestaţii de 

insecte, larve etc. Acestea trebuie înmagazinate separat şi tratate în prealabil. 

 Pe durata procesului de producţie aerisirea şi temperatura trebuie să fie asigurate corespunzător. 

 Calitatea şi siguranţa alimentară a alimentelor presupune asigurarea respectării şi conformării 

cerinţelor prescrise igienei alimentare pe durata procesului de producţie, de la materia primă pînă la 

consumator. 

 Standardele cer ca:  

 Operatorii trebuie să solicite şi să obţină informaţiile privind: 

 -  starea sănătăţii animalelor; 

 -  apariţia unor boli, care pot influenţa siguranţa cărnii; 

 -  medicamentele de uz veterinar sau celelalte tratamente administrate animalelor. 

 Operaţiunile efectuate în cazul prelucrării cărnii trebuie să fie organizate astfel încât să se 

evite sau să se reducă, pe cât posibil contaminarea. În acest scop, este necesar ca operatorii din 

sectorul alimentar să se asigure că: 

 - structurile de transformare dispun de un număr suficient de spaţii adaptate operaţiunilor; 

 - următoarele operaţiuni sunt efectuate separat în spaţiu şi timp: asomarea, sângerarea şi 

eviscerarea, precum şi continuarea pregătirii cărnii; 

 - se introduce progresiv carnea destinată tranşării în spaţiile de lucru; 

 - în timpul efectuării tuturor operaţiunilor, se menţine carnea la o temperatură care să nu fie mai 

mare de 3 °C pentru organe comestibile şi 7 °C pentru alte tipuri de carne; 

 - atunci când spaţiile sunt autorizate pentru tranşarea cărnii care provine de la specii diferite de 

animale, se prevăd măsuri de precauţie în vederea evitării oricărei contaminări încrucişate, dacă este 

cazul, prin efectuarea separat în spaţiu şi timp a operaţiunilor executate în cazul diferitor specii.  

 Practicile de bună igienă trebuie utilizate pentru a evita crearea unui mediu favorabil 

dăunătorilor, curăţenia exemplară, înregistrarea şi monitorizarea materialelor care intră în 

întreprindere, minimizează probabilitatea infestării şi infectării şi astfel, limitează necesitatea 

utilizării materialelor de combatere a bolilor şi dăunătorilor.  

 Utilizare medicamentelor în prelucrarea produselor se bazează pe respectarea 

următoarelor principii: 
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- produsele fitoterapeutice şi produsele homeopatice, se utilizează de preferinţă în locul 

medicamentelor de uz veterinar aleopatice chimice de sinteză sau al antibioticelor, cu condiţia ca 

ele să aibă un efect terapeutic real; 

- atunci când utilizarea produselor menţionate mai sus nu este eficientă, se poate recurge la 

medicamente aleopatice chimice de sinteză sau la antibiotice, numai sub responsabilitatea 

medicului veterinar; 

- utilizarea medicamentelor aleopatice chimice de sinteză sau a antibioticelor în 

tratamentele preventive este interzisă. 

 8.1.5 Ambalare 

 Principiu 

 Materialele din care se confecţionează ambalajele, în afară de faptul că nu trebuie să contamineze 

produsele alimentare, trebuie să fie refolosibile. 

 Principala menire a ambalării este aceea de a proteja produsul în timpul manipulării, transportului 

şi stocării până în momentul în care acesta ajunge la consumator. 

 Recomandări 

 Materialul din care este confecţionat ambalajul trebuie să fie compatibil cu produsul 

agroalimentar şi să nu afecteze calitatea acestuia.  

 Materialele care se descompun greu, cum este PVC-ul, nu se vor folosi. Foliile de aluminiu vor 

avea o întrebuinţare limitată. Se va încerca găsirea unor alternative faţă de acestea. Cerinţele pieţei şi 

preţul de cost al ambalajelor se vor stabili după cerinţele ecologice. 

 Standardele cer ca:  

 Tipul de ambalaj este determinat de natura produsului, metodele de manipulare, 

vehiculele utilizate în transport, distanţa de transport, perioada şi condiţiile de stocare. Produsele 

agroalimentare sunt proiectate să fie atrăgătoare, dar dacă ele nu ajung la consumator în forma în 

care au fost proiectate, efortul proiectării lor a fost zadarnic.  

 În cazul produselor perisabile, cum sunt cele agroalimentare, trebuie marcată clar pe 

ambalaj data la care acestea expiră.  

 Ambalarea laptelui de consum se poate face în bidoane de aluminiu, butelii de sticlă, 

butelii de material plastic, pungi din material plastic sau ambalaje din carton cerat cu polietilenă. 

După ambalare, laptele este păstrat în depozit până la livrare. Perioada de depozitare este de 

maxim 24 ore, iar temperatura în spatiul de depozitare trebuie să fie de maxim 4ºC.   

 În efortul de a lansa pe piaţă produse de calitate, procesatorii produsului alimentar extind 

aria calităţii dinspre producţie spre ambalare, acordând o atenţie deosebită ambalajului. În acest 

scop, întreprinderile iau în considerare: cerinţele consumatorilor, cerinţele distribuitorilor, 

cerinţele legate de produs şi imperativele promoţionale. 
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 8.1.6 Etichetare 

 Principiu 

 Produsele ecologice sunt etichetate sau / şi insoţite de un document pe care scrie denumirea 

produsului, numele şi adresa persoanei sau a companiei producătoare, denumirea firmei ce a făcut 

certificarea, metodele de producere sau de prelucrare şi menţiunea ― Produs certificat ecologic‖. 

 Recomandări 

 Etichetarea produselor ecologice se face în conformitate cu reglementările legale în vigoare. 

Eticheta indică în mod obligatoriu următoarele: 

 - numele şi adresa producătorului sau prelucrătorului; 

 - denumirea produsului, inclusiv metoda de producţie ecologică utilizată; 

 - numele şi marca organismului de inspecţie şi certificare; 

 - condiţiile de păstrare; 

  - termenul minim de valabilitate;  

 - interzicerea depozitării în acelaşi spaţiu a produselor ecologice alături de alte produse. 

 Standardele cer ca: 

 Etichetarea şi reclama produselor de origine vegetală şi animală procesate destinate consumului 

uman preparate din unul sau mai multe ingrediente de origine vegetală şi/sau de origine animală, face 

referire la modul de producţie ecologică, cu respectarea următoarelor: 

  - cel puţin 95% din ingredientele de origine agricolă ale produsului sunt obţinute sau derivate din 

produse în conformitate cu regulile de producţie stabilite de O.U.G. nr. 34/2000, precum şi normele în 

vigoare; 

 - toate celelalte ingrediente de origine agricolă ale produsului sunt incluse în legislaţia 

comunitară; 

 - produsul sau ingredientele sale nu au fost supuse tratamentelor care implică utilizarea radiaţiilor 

ionizante; 

 - produsul  este preparat sau importat de un operator care s-a supus controlului de către un 

organism de inspecţie şi certificare în conformitate cu reglementările legale din O.U.G. nr. 34/2000; 

 - etichetarea trebuie să facă referire la denumirea şi/sau numărul de cod al organismului de 

inspecţie şi certificare care a efectuat ultima inspecţie a operatorului;  

 - indicaţiile referitoare la modul de producţie ecologică trebuie să arate clar că reprezintă o 

metodă de producţie agricolă şi trebuie să fie însoţite de o menţiune a ingredientelor de origine agricolă în 

cauză, când o astfel de menţiune nu figurează clar în lista de ingrediente; 

 -  produsul  este obţinut fără utilizarea organismelor modificate genetic şi/sau a produselor 

derivate din astfel de organisme. 
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 8.1.7 Depozitare 

 Principiu 

 Depozitarea produsele ecologice de origine animală, înainte şi după operaţiuni, se realizează 

separat în spaţiu şi/sau în timp faţă de produsele neecologice. 

 Recomandări 

 Manipulatorii şi procesatorii trebuie să identifice şi să evite poluarea şi sursele potenţiale de 

contaminare. 

 Standardele cer ca: 

 Pentru depozitarea produselor, zonele de depozitare se gestionează în aşa fel încât să 

asigure identificarea loturilor şi să se evite orice amestec sau contaminare cu produse şi/sau 

substanţe care nu sunt conforme cu regulile de producţie ecologică.  

 Produsele ecologice trebuie să poată fi clar identificate în orice moment. În unităţile 

destinate producţiei animaliere ecologice, este interzisă depozitarea altor inputuri decât cele 

autorizate.  

 În cazul în care operatorii manipulează atât produse neecologice, cât şi produse 

ecologice, iar cele din urmă sunt depozitate în instalaţii de depozitare împreună cu alte alimente 

sau produse agricole: 

 - produsele ecologice se păstrează separat de alte alimente şi/sau produse agricole;   

 - se iau toate măsurile pentru a asigura identificarea loturilor şi evitarea amestecurilor sau 

schimburile cu produsele neecologice; 

 - o curăţare adecvată, a cărei eficienţă a fost controlată, este efectuată înainte de depozitarea 

produselor ecologice; operatorii înregistrează toate aceste operaţiuni.  

  8.1.8 Transport 

 Principiu 

 Transportul produselor ecologice şi al animalelor se face cu minim de pierderi şi pe distanţe mici. 

 Recomandări 

 Transportul animalelor şi sacrificarea trebuie astfel efectuate încât să se reducă la minimum 

stresul şi suferinţele inutile.  

 Standardele cer ca: 

 Toate vehiculele utilizate pentru transportul produselor ecologice trebuie să fie curăţate în 

mod regulat, pentru a se asigura că sunt menţinute într-o stare de curăţenie generală şi că nu 

există reziduuri nedorite sau produse convenţionale, care ar putea să fie sursa unei contaminări. 

 În timpul transportului, animalele se furajează, se adapă şi li se asigură aşternut. Ele vor 

fi însoţite de un îngrijitor. 

 Nu se vor transporta împreună tipuri diferite de animale (specie, vârstă, sex). 

 În timpul transportului, nu se vor administra tranchilizante. 
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 Transportul pe roţi (rutier, feroviar) nu va dura mai mult de 8 ore. 

 Dacă sunt utilizate containere, acestea trebuie să fie adecvate pentru alimente, în stare 

bună, curate şi fără reziduuri care ar putea contamina sau periclita integritatea produselor 

ecologice conţinute în acestea. 

 8.1.9 Curăţenie, dezinfecţie şi igienizare 

 Principiu 

 Unităţile de transformare trebuie să înregistreze operaţiunile de curaţire, dezinfecţie şi igienizare 

specificindu-se data execuţiei, produsele utilizate şi cantităţile acestora, obligaţia constă şi în a se asigura 

că produsele ecologice obţinute nu sunt contaminate. Organul de Control se va îngriji să verifice 

respectarea dispoziţiilor naţionale care respectă dreptul comunitar. 

 Recomandări 

 Instalaţiile şi utilajele care sunt în contact cu alimentele trebuie construite din materiale care să 

facă posibilă o curaţire uşoara, pentru a evita contaminarea produsului alimentar. Suprafeţele în contact 

cu produsele alimentare trebuie  să fie netede, fără adâncituri sau crăpături şi construite din materiale care 

să nu fie poroase, adecvate pentru producţia de alimente, şi care să permită o curaţire uşoara. 

 Standardele cer ca:  

 Zonele de stocare , la fel ca instalaţiile, trebuie sa fie obiectul unor programe de curăţire 

care să permită îndepărtarea reziduurilor vizibile de/sau a oricărei alte substanţe care ar putea 

contamina sau periclita integritatea produselor ecologice. Trebuie să existe un program de 

inspecţie din partea operatorului cu scopul de a identifica  eventualele surse de poluare astfel 

încăt să se împiedice contaminarea. 

 Programele de curaţire şi /sau dezinfecţie şi /sau decontaminare trebuie să fie periodice 

şi, în orice caz trebuie să se aplice utilajelor înainte de fiecare ciclu de producţie care prevede 

obţinerea de produse ecologice cu scopul de a evita pierderea integrităţii sau a altor tipuri de 

contaminare.  

 Operaţiunile de curăţire, dezinfecţie şi igienizare pot prevedea utilizarea apei potabile la 

temperaturi diferite, vapori, apă oxigenată , hipoclorit de sodiu, săruri de amoniu, esenţe vegetale, 

var , sodă, raze UV şi orice altă substanţă autorizată în agricultura generală a statelor membre în 

cauză, în conformitate cu dispoziţiile de drept comunitar. Aceste operaţiuni prevăd îndepărtarea  

fizică  şi clătiri cu apă din abundenţă cu scopul de a asigura ca produsele ecologice nu sunt 

contaminate, fiind vorba de materii prime, semiproduse şi produse finite care intră în contact cu 

utilajele, instalaţiile şi zonele de stocare.  

 Spălarea şi curăţirea instalaţiilor pot fi automatizate , iar  în acest caz, rezultatul obţinut 

din operaţiunile de spălare şi curăţire trebuie să fie echivalente cu demontarea fiecărei 

componente în parte şi spălarea acesteia manual.  

 



 

 348 

Secţiunea (unitatea didactică) 8.2: principii, recomandări şi norme specifice: 

 

 8.2.1 Lapte 

 Laptele şi brânzeturile sunt alimente importante nu atât prin valoarea nutritivă absolută cât mai 

ales prin calitatea unora dintre componentele pe care le conţin: este cea mai bună sursă alimentară de 

calciu (125 mg calciu/100 ml lapte, aprox. 1000 mg calciu/ 100 g caşcaval, cu un raport Ca/P=1.4, 

apropiat de cel existent în oase; conţine proteine bogate în aminoacizi esenţiali; reprezintă o 

importantă sursă de vitamine hidro şi liposolubile (riboflavină, piridoxină, acid pantotenic, tiamină, 

cobalamină, vitamine A, D, C, etc.); conţine grăsimi fin emulsionate ceea ce facilitează digestia şi 

asimilarea lor. Laptele conţine şi remarcabile cantităţi de lactoză (aprox. 5g/100ml lapte de vacă). 

 Laptele şi produsele lactate pot fi contaminate cu o serie de microorganisme, sursa constituind-o 

mai ales animalele producătoare şi în unele cazuri contaminarea la recoltare şi prelucrare.  

 Atunci când  laptele este colectat zilnic se recomandă răcirea la o temperatură inferioară celei de 

8°C, iar dacă laptele nu se colectează în fiecare zi, temperatura recomandată pentru  păstrare este egală 

sau inferioară celei de 6°C. 

 Procesul tehnologic de obţinere a laptelui de consum cuprinde următoarele operaţii principale: 

recepţia, răcirea laptelui, curăţirea laptelui de impurităţi, normalizarea laptelui, omogenizarea, 

pasteurizarea, ambalarea şi depozitarea. 

  Recepţia laptelui se face atât cantitativ (gravimetric sau volumetric) cât si calitativ. Recepţia 

calitativă constă în examinarea laptelui din punct de vedere senzorial, fizico-chimic şi microbiologic. 

Proprietăţile fizico-chimice urmărite la lapte sunt: densitatea, conţinutul de grăsime, aciditatea etc. 

  Curăţirea laptelui de impurităţi se face prin filtrare sau centrifugare.   

 Normalizarea laptelui se poate realiza prin micşorarea sau prin creşterea conţinutului de grăsime. 

Reducerea conţinutului de grăsime se realizează prin extragerea unei părţi din smântână din lapte cu 

ajutorul separatoarelor centrifugale sau prin amestecarea unui lapte integral cu lapte smântânit. Pentru 

creşterea conţinutului de grăsime a laptelui se adaugă smântână proaspătă în lapte sau se amestecă laptele 

cu un conţinut scăzut de grăsime cu un lapte având un conţinut mai mare de grăsime.  Omogenizarea 

laptelui are ca scop reducerea diametrului globulelor de grăsime din lapte de la 3,5 - 5 µm până la 2 µm 

ceea ce duce la stabilizarea emulsiei de grăsime, evitându-se separarea acesteia la suprafaţa produsului. 

Omogenizarea constă în trecerea laptelui sub presiune printr-o supapă de omogenizare în care are loc 

mărunţirea globulelor de grăsime. Temperatura optimă de omogenizare este de 60ºC, iar presiunea de 

omogenizare este de 120 - 180 daN/cm². 

  Pasteurizarea laptelui este operaţia de încălzire a laptelui la temperaturi sub 100°C pentru a se 

distruge formele vegetative ale microorganismelor prezente în lapte.  Regimul de pasteurizare (timpul de 

pasteurizare şi temperatura la care are loc pasteurizarea ) trebuie ales astfel încât să se asigure pe de o 

parte distrugerea bacilului tuberculos şi pe de altă parte să nu ducă la modificarea proprietăţilor senzoriale 
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şi fizico-chimice ale laptelui. Pasteurizarea se poate realiza în cazane sau în vane de pasteurizare cu pereţi 

dubli prin care circulă agentul de încalzire sau în pasteurizatoare cu plăci.  

 După răcirea laptelui la temperatura de 4. . .6ºC, acesta este depozitat în tancuri izoterme până în 

momentul ambalării. Tancurile sunt prevăzute cu agitatoare montate înclinat în plan vertical pntru a evita 

separarea particulelor de grăsime la suprafaţa laptelui. 

  Ambalarea laptelui de consum se poate face în bidoane de aluminiu, butelii de sticlă, sau 

ambalaje din carton cerat. După ambalare, laptele este păstrat în depozit până la livrare. Perioada pentru 

depozitare este de maxim 24 ore, iar temperatura în spaţiul de depozitare trebuie să fie de maxim 4ºC.   

 

 8.2.2 Carne 

 Carnea este unul dintre cele mai importante alimente de origine animală atât prin valoarea sa 

nutritivă cât şi prin amploarea consumului. Se foloseşte carnea urmatoarelor animale: bovine, porcine, 

ovine/caprine, iepuri, păsări şi vânat.  Din punct de vedere tehnologic tăierea bovinelor în abatoare 

prezintă două categorii de operaţii: 

 A. Operaţii care se efectuează în zona murdară a abatorului: 

- Introducere în sala de tăiere sau în boxa de asomare; 

- Asomarea; 

- Jugularea; 

- Suspendarea pe linie  şi respingerea (legarea) esofagului; 

- Prelucrarea capăţânii (decornare, jupuire, spălare, detaşare); 

- Detaşarea extremităţii membrelor; 

- Jupuirea membrelor şi cozii; 

- Prejupuirea carcasei. 

 

 B. Operaţii care se efectueaza în zona curată a abatorului: 

- Secţionarea pe linia mediană; 

- Extragerea masei gastrointestinale; 

- Scoaterea organelor aparţinătoare; 

- Jupuirea mecanică; 

- Secţionarea radiara a diafragmei şi eviscerarea cavităţii toracice. 

- Parcelarea carcasei; 

- Toaletarea şi fasonarea; 

- Cântărirea; 

- Marcarea carcasei. 
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 Tehnologia tăierii suinelor în abatoare prezintă următoarele etape: asomarea,  înjunghierea, 

opărirea, jupuirea, eviscerarea, incizie de separare a sfincterului anal şi incizie longitudinala pe linia din 

regiunea perineală şi abdominală pâna la stern, despicarea, fasonarea şi toaletarea carcaselor. 

 La noi în ţară menţinerea calităţii cărnii şi a celorlalte produse animale se realizează prin metode 

fizice de conservare a cărnii, agenţii fizici folosiţi frecvent fiind frigul si căldura. Frigul se aplică în 

special în procesele de refrigerare şi congelare a cărnii, iar căldura se aplică în special în procesele de 

fierbere, pasteurizare, sterilizare etc.,. De asemenea, unele procedee tehnologice (ex.: deshidratarea 

cărnii) pot fi realizate fie prin aplicarea caldurii (uscarea obişnuită), fie prin aplicarea frigului (uscarea 

prin sublimare). 

 Conservarea cărnii se poate realiza şi prin sărare. Sărarea ca mijloc de conservare în industria 

cărnii este aplicata atât ca atare cât şi asociată cu frigul sau cu afumarea şi fierberea în cazul preparatelor 

de carne. În ultimul timp, datorită dezvoltării tehnicii frigului şi a sterilizării prin caldură, sfera 

conservarii prin sarare s-a restrâns. 

 Sărarea cărnii şi a produselor de carne se poate face prin mai multe metode şi anume: prin sărare, 

uscată, prin sărare umedă, prin injectare de saramură şi prin sărare mixtă. 

 Alegerea metodei celei mai indicate este determinată de felul şi caracteristicile materiei prime, de 

condiţiile de mediu, de viteza necesară procesului sărării şi de cerinţele produsului finit. 

 O altă metodă pentru accelerarea sărării cărnii este saramurarea în vid prin introducerea cărnii în 

recipiente care se pot închide ermetic, urmată de vacuumarea recipienţilor şi introducerea unei saramuri 

de o anumită concentraţie, sub presiune. 

 Afumarea este un proces ajutător de conservare a produselor sărate, care de cele mai multe ori 

este însoţit şi de acţiunea temperaturilor ridicate. Efectul principal al afumării constă în îmbunătăţirea 

gustului, datorită proprietăţilor componenţilor fumului şi a acţiunii temperaturii la care se face afumarea. 

La acestea se mai adaugă îmbunătaţirea aspectului datorită culorii specifice pe care o capată produsele şi 

prelungirea duratei de conservare datorită acţiunii antibacteriene a componenţilor fumului, precum şi o 

acţiune antioxidantă.  

 

 8.2.3 Ouă 

 Indiferent de specia de păsări domestice,  ouăle prezintă următoarele componente anatomice: 

- gălbenuşul constituie ovulul cu vitelusul nutritiv care este o emulsie de lipide bogată în substanţe 

minerale şi proteine. Atunci când oul este fecundat la suprafaţa gălbenuşului apare discul 

germinativ (morula); 

- albuşul este o dispersie coloidală de proteine în apă. Este secretat în straturi concentrice de prima 

porţiune a oviductului;  

-  membrane cochilifere;  

- membrana viscerală (acoperă albuşul);  
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- membrana parietală (căptuşeşte faţa interioară a cojii); 

- coaja conţine 90-95% carbonat de calciu, constituind învelişul protector al oului;  

- cuticula (albugineea) acoperă coaja la exterior. Ea rezultă prin uscarea mucusului existent pe 

suprafaţa oului în momentul ouării.  

 Dintre elementele nutritive prezente în ou menţionăm:  

- - amestecul de proteine din gălbenuş şi albuş realizează cel mai echilibrat 

conţinut în aminoacizi în raport cu necesarul uman. Ele conţin cantităţi mari de 

tioaminoacizi, valină şi fenilalanină, dar sunt mai sărace în lisină în raport cu carnea.  

- lipidele sunt formate din 63% gliceride, 33% fosfolipide şi 4% steroli. Oul are 

efect tonifiant datorită conţinutului mare de lecitine şi cefaline. Fosfolipidele contribuie 

la asigurarea necesarului de fosfor şi colină a organismului uman. Un dezavantaj 

nutriţional al oului îl constituie conţinutul mare de colesterol (0.4 - 0.8 g/ou). Din acest 

motiv consumul ouălelor de către persoane în vârstă sau bolnave trebuie limitat. 

- glucidele se găsesc în cantităţi mari în albuş. Lipsesc în gălbenuş. Oul constituie 

o importantă sursă de vitamine hidro şi liposolubile.  

 Conservate la rece, între 13 - 15°C, ouăle pot fi păstrate mai mult de 6 luni.  

 

 8.2.4 Piei 

Pentru a putea fi bine prelucrate, pieile necesita o preparare prealabilă.  După prelucrare pielea 

trebuie sa fie nu numai rezistentă, ci şi suficient de elastică.  

Pieile provenite de la mamiferele de talie mare, dacă sunt luate în lucru imediat dupa jupuire, se 

supun unei operaţii de cirnosire (seruire) riguroasă, urmarindu-se îndepartarea întregului ţesut 

hipodermic, odată cu grăsimea aderenta la piele. 

 Se va acorda o deosebită atenţie modului de preparare, de această operaţie depinzând în bună 

masură maleabilitatea şi durabilitatea ei după prelucrare. 

În prelucrarea pieilor se utilizează, argăsirea cu tărâţe (se foloseşte făina de ovăz necernută şi, 

eventual, tărâţele de grâu). 

 Pieile de miel, de vulpe, în general pieile cu lână sau cu păr lung, se pot prelucra foarte bine 

utilizând o pastă din tărâţe sau din făină de ovăz (necernută). 

 Pentru preparare se va proceda în modul următor: 

 1. Într-un vas de pământ sau de porţelan, eventual de lemn, se pune făina de ovăz. 

 2. În alt vas, care poate fi o oala smălţuită, se pune apă calduţă în care se dizolvă sare. 

 3. Într-o cană se amestecă drojdia cu puţină apă. 

 4. Se toarnă drojdia peste făina de ovaz din primul vas, apoi soluţia de sare şi se amestecă pâna se 

obţine o pastă de consistenţa smântânii. 

 5. Vasul cu "coca" astfel obţinută se pune la căldură, într-o cameră cu temperatura de 22-23 °C, 

în care se ţine 4-5 zile să dospească. Vasul va fi suficient de mare ca să permită creşterea de volum. 
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 6. În momentul când coca începe să degaje un miros de spirt, dospirea este completă şi coca poate 

fi utilizată. 

 7. Se unge bine pielea cu coca pe partea seruită şi se îndoaie cu blana în afară. 

 8. Dupa o zi (pielicelele mici şi subţiri) sau două (pieile mari şi mai groase) se întinde pielea şi se 

îndepărtează coca cu cuţitul. 

 9. Se întinde pielea pe o scândură de seruire şi cu ajutorul unui cuţit, se recirnoseşte, îndepărtând 

toată  porţiunea muiată de pe partea fară păr, uniformizând-o cât mai bine. 

 10. Dupa recirnoşire se unge iară pielea cu coca de ovaz. 

 11. Apoi se îndoaie din nou cu părul în afară. 

 12. Se lasă aşa alte 2 zile (pieile mici) sau 3 zile (cele mari) după care operaţia de recirnoşire se 

repetă. 

 13. După îndepartarea părţilor înmuiate pielea se va unge (dacă este nevoie în special pieile mari) 

încă o dată cu coca. 

 14. Se îndoaie cu blana înăuntru şi se lasă aşa 2-3 zile. 

 Prelucrarea pieilor prin "tăbacirea cu tarâţe de grâu" se foloseşte frecvent pentru pieile de miel, de 

căprioară şi de oaie, eventual de capră. În acest scop se foloseşte târâţa de grâu rezultată de la cernerea 

făinii, după următoarea formulă: tărâţe de grâu 5 kg, clorura de sodiu 100 g. 

 Se adaugă apă după nevoie pâna se obţine o pastă de consistenţa siropului. Adăugarea unei 

cantităţi de 5-10 g de drojdie de bere grăbeşte procesul de fermentaţie.   Se procedeaza astfel:  

 a) Într-un vas de lemn sau de pământ se pune tărâţa, peste care se adaugă apa călduţă cu drojdie şi 

sare, omogenizând totul până se obţine consistenţa dorită ; apoi se lasă la dospit.  

 b) Pielea seruită bine curăţată de grasime şi de colagenul suplimentar din hipoderm, se aşază în 

vas astfel încât faţa seruită să ajungă în totalitatea ei în contact cu pasta de argăsit.  

 c) Pielea se lasă în vasul de argăsit timp de 3-5 săptămâni.  La 3 - 4 zile se scoate, se controlează 

şi se reseruieşte până se obţine grosimea şi maleabilitatea dorită.  

 d) După trecerea celor 3 - 5 săptamâni pielea se clăteşte bine cu apă curată, apoi se atârnă pe 

sfoară cu blana în interior până se svântă bine.  

 e) Pielea svântată se framântă şi se întinde în toate părţile până devine moale, maleabilă.  

 f) Pentru uscarea completă se freacă faţa seruită cu tărâţe de grâu, de ovăz sau cu rumeguş cernut.  

Dupa ce s-a uscat bine, pielea se scutura de resturile de tărâţe, rumeguş etc. 

 În urma prelucrării se obţin piei moi care se mulează bine, nu absorb umezeala şi se pot întinde.  

 8.2.5 Lâna 

 Lâna este fibra naturală rezultată în urma tunderii ovinelor din rasa merinos, spancă, ţigaie,  

stogoşă şi  ţurcană. 

 Prin tundere se obţine un cojoc ce se prezintă ca un tot unitar, fiind format din şuviţe aderente. 

Forma şuviţelor (cilindrică, conică, conică spiralată etc.) depinde de rasa de oi de la care provine cojocul, 
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indicând totodată calitatea fibrelor. Şuviţele conice conţin atât fibre scurte, fine şi moi, numite puf, cât şi 

fibre lungi, groase şi aspre, numite spic. Cojocul de lână fină, specific rasei merinos, este format numai 

din şuviţe cilindrice de puf, fiind lipsit de spic. 

 Cojoacele se sortează pe calităţi, în funcţie de rasă, lungimea fibrelor, culoare, conţinut de 

impurităţi, cantitatea de usuc (secreţia glandelor sebacee şi sudoripare). 

 Prelucrarea lânii constă în tunderea lânii de pe cojoace şi pregătirea fibrelor de lână. În cadrul 

pregătirii firelor de lână deosebim următoarele etape: spălarea, cardarea, pieptănarea lânii, filarea lânii, 

răsucirea şi ţeserea lânii. 

 Procedeele de prelucrare a lânii tunse şi instrumentele utilizate sunt: pieptenii pentru scărmănat 

lâna, furcile de tors, caierele de lână, războaie de ţesut, maşina pentru sculuri, tuburi, suveici şi vârtelniţe. 

 Fibre dărăcite, pieptănate sau prelucrate prin alte mijloace pentru tors constituie materia primă  

pentru obţinerea produselor textile şi de îmbrăcăminte. 

 

 8.2.6 Miere 

 Mierea este principalul produs al apiculturii, apreciat atât pentru însuşirile sale nutritive, cât şi 

pentru efectele sale terapeutice.  

 Valoarea alimentară a mierii de albine constă, în primul rând, în bogăţia ei în zaharuri (70-80%), 

din acest punct de vedere fiind un aliment energetic prin excelenţă. Majoritatea zaharurilor din miere sunt 

zaharuri simple (glucoză şi fructoză) care nu mai necesită o prelucrare specială prin digestie, fiind direct 

asimilate, eliberând energie în toate etapele de descompunere prin care trec. Un gram de zaharuri din 

miere eliberează ca şi zahărul de sfeclă: 4,1 calorii, dar, (spre deosebire de zahăr), această energie este 

pusă în totalitate la dispoziţia organismului.  

 Calitatea mierii este condiţionată de respectarea următoarelor reguli: 

- recoltarea mierii să se facă numai în faza de maturitate a acesteia; 

- evitarea contaminării mierii cu pesticide sau cu alte produse toxice; 

- recoltarea mierii în spaţii închise, în condiţii igienice; 

- folosirea uneltelor şi a utilajelor pentru extracţie din inox, dezinfectate anterior folosirii 

lor; 

- păstrarea mierii în recipienţi de inox; 

- depozitarea recipienţilor cu miere în spaţii curate, cu temperaturi de 16-18°C şi 60% 

umiditate. 

 Mierea ecologică este în primul rând o miere obţinută într-o zonă nepoluată, certificată ecologic. 

Albinele zboară doar pe 3 - 5 km în jurul stupului, astfel că certificatorul verifică acea zonă: să nu existe 

surse de poluare industrială, să nu se cultive nimic pe acea suprafaţă care să necesite stropirea cu 

pesticide, insecticide, sursele de apă să nu fie poluate. În general, trebuie să fie o zonă virgină din punct 

de vedere al culturilor intense. Apicultorul nu are voie să deplaseze stupii din acea zonă, iar organismul 

certificator verifică acest lucru prin controale inopinante, când verifică şi tratamentele aplicate albinelor, 
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precum şi ustensilele folosite la extragerea mierii (acestea trebuind să fie doar din inox), prelevând mostre 

din ceară şi din miere, care se trimit unor laboratoare independente pentru a se depista orice urmă de 

antibiotice.  

 Clasificarea produselor apicole ca fiind obţinute după metodele de producţie ecologică este strâns 

legată de tratamentele aplicate stupilor, precum şi de calitatea mediului. Această clasificare a produsului 

ca produs ecologic depinde în egală măsură de condiţiile de extracţie, de prelucrare şi de depozitare a 

produselor apicole. 

 În cazurile în care un operator administrează mai multe unităţi apicole aflate în aceeaşi zonă, 

toate unităţile trebuie să respecte cerinţele stabilite în normele metodologice în vigoare. Prin derogare de 

la acest principiu, un operator poate exploata unităţi care nu respectă dispoziţiile normelor metodologice, 

cu condiţia să fie îndeplinite toate cerinţele, cu excepţia celor care privesc amplasarea stupilor. În această 

situaţie însă produsul nu se comercializează ca produs ecologic. 

În scopul garantării operaţiunilor se acordă o atenţie deosebită extracţiei, prelucrării şi depozitării 

produselor apicole. Vor fi înregistrate toate măsurile luate pentru conformitatea cu prezentele norme. În 

acest context, toate operaţiunile de extracţie a mierii se consemnează în registrul fiecărui stup. 

 De asemenea, este interzisă utilizarea de repulsivi chimici de sinteză în timpul operaţiunilor de 

extracţie a mierii. 

 Orice tratament termic al mierii, sau produselor unde mierea intră în compoziţie cu acestea, la o 

temperatură ce depăşeşte 45°C, pe o durată mai mare de 1 - 2 h în cazul procesării iniţiale la procesatori şi 

câteva minute la consumatori, anulează efectele benefice. 

 Pentru a obţine miere ecologică, albinele trebuie tratate cu medicaţie naturală, cu ceaiuri, extracte 

naturale.  

 

 8.2.7 Dejecţii şi deşeuri organice 

 Reziduurile organice au o structură complexă determinată de sectoarele din care acestea provin şi 

implicit de activităţile ce se desfăşoară în cadrul procesului de producţie din agricultură sau industrie.  

 Această fracţie a deşeurilor organice este cea mai mare şi foarte des ea ajunge în depozitele de 

deşeuri, gropi de gunoi sau este arsă, cauzând o poluare importantă. Ca alternativă la acestea, putem 

transforma această materie organică în compost, un bun îngrăşământ pentru sol şi culturile vegetale. 

 Reciclarea reziduurilor organice prin valorificare agricolă, a căpătat interes pentru numeroşi 

cercetători, comunităţi şi administraţii locale şi, nu în ultimul rând, pentru agricultori/procesatori. Cât de 

bine este receptată soluţia reciclării acestor reziduuri prin valorificare agricolă şi la ce scară se aplică 

depinde de gradul de acceptare a ei ca soluţie viabilă, de rezultatele obţinute de cercetările realizate în 

domeniu ca şi de eforturile financiare posibil de realizat, pe plan local în acest sens. 

 Se poate aprecia că resursele de reziduuri organice ce rezultă în cadru ecosistemelor actuale 

impun fertilizarea organică în primul rând pentru reciclarea acestor resurse, iar datorită calitaţilor lor 
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fertilizante şi condiţiilor actuale tehnologice, toate aceste resurse constituie un mijloc important, eficace şi 

eficient de conservare şi ameliorare a fertilităţii solului. 

 Pentru a înţelege ce este compostul trebuie să analizăm cu atenţie ecosistemele forestiere şi să 

urmăm modelele de transformare naturală a materialelor vegetale (Toncea, 2009). 

 Vom observa un strat de frunze sau/şi ramuri moarte şi sub acestea, un alt strat afânat, de culoare 

cafeniu-inchis, cu miros placut de ciuperci proaspete,  sfăramicios şi reavan la pipăit, format din resturi de 

diferite materiale organice ( frunze,  crengi, iarba, resturi de insecte si alte animale mici ) şi pământ. Acest 

amestec este sursa principală de elemente nutritive pentru toate speciile de plante care cresc în teritoriul 

respectiv, denumit de către specialişti ‖compost‖. 

 Ca atare, compostul este un îngrăsământ organic rezultat în urma fermentării controlate a unui 

amestec de deşeuri organice, precum resturi vegetale ( coceni, paie, frunze verzi şi uscate, crengi, 

buruieni etc.), resturile de fructe şi zarzavaturi din bucatărie, bălegarul, urina, mustul de gunoi, nămolurile 

zootehnice şi orăşeneşti, deşeurile din industria alimentara, textilă, forestieră, singure sau împreună cu 

compuşi minerali, precum cenuşa vegetală, ipsosul sau varul (Toncea, 2009). 

 Decizia de a produce compost depinde însa de mai multi factori: nivelul de cunoştinte despre 

compost, ataşamentul persoanelor care produc compost faţa de ideea de compostare, timpul care poate fi 

consumat cu compostarea, mărimea platformei de compostare, cantitatea de compost care trebuie 

produsă, destinaţia compostului, cantiatea de material organic disponibil, ritmicitatea de procurare a 

materialelor pentru compostare, calitatea materialelor de compostare, dotarea cu maşini, instalaţii şi 

unelte de mărunţit şi de amestecat materiale vegetale şi nu în ultimul rând de structura plantelor cultivate.   

 În orice agro-ecosistem întreprinzătorii dirijează procesele agricole, astfel încât toate materialele 

organice să fie valorificate în sistem gospodăresc, printr-o îngrijire şi prelucrare organizată. 

 Tipurile şi metodele de compostare a deşeurilor organice sunt urmatoarele: 

 Compostul de acasă sau vermicompost; 

 Acest compost se produce în casă şi, mai nou, în spaţiile acoperite de dimensiuni mai mari prin 

prelucrarea deşeurilor menajere ( resturi de fructe şi zarzavaturi ) şi gospodăreşti ( frunze, crengi, bălegar 

) cu ajutorul râmelor şi, ca atare, este cunoscut sub numele de vermicompost sau compost, bălegar şi 

humus de râme. 

 Vermicompostul este un îngrăşământ organic de culoare neagră format dintr-un amestec de 

dejecţii (denumite în continuare coprolite) de râme, materiale organice în diferite stadii de descompunere, 

coconi de râme, râme vii şi alte vieţuitoare. Coprolitele sunt o masă biologic activa formată din 

numeroase bacterii şi alte microorganisme, enzime ( fosfataza, celuloza etc.), fitohormoni ( auxine şi acid 

giberelinic ) şi resturi organice nedigerate de râme. 

 Compost de gradină sau de curte; 
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 Compostul de curte este un îngrăşământ organic rezultat în urma fermentării controlate a unui 

amestec de deşeuri zootehnice şi de resturi vegetale care se produc şi prisosesc în gospodăriile şi grădinile 

( curţile) ţărăneşti. 

 Datorită volumului relative mic de deşeuri organice care se produc zilnic într-o gospodarie, 

inclusiv în cele profilate pe creşterea animalelor, procesul de compostare se desfaşoară în două etape: 

 a) etapa de colectare a materialelor organice, care de obicei se face într-un recipient sau pe loc 

special amenajat ( betonat şi cu fosă de colectare a dejecţiilor lichide ) în curtea casei sau a fermei şi în 

apropierea sursei de materiale; 

 b) etapa de compostare propiu-zisă, care se desfăşoară pe un teren îndepărtat de locuinţele 

oamenilor, adăposturile de animale şi de sursele de apă potabilă sau, cel mai bine, pe câmp, la cel mai 

apropiat căpat al parcelei care urmează a fi fertilizată cu îngrăşăminte organice. 

• Compost comunitar; 

 Până nu de mult, acest tip de compost este denumit compost urban din cauză că se produce numai 

pe platformele de gunoi orăşenesc. 

 Compostul comunitar este un îngrăşământ organic care se poate produce din deşeuri organice 

colectate de la populaţie  şi de la unităţile care se ocupă de spaţiile verzi, curăţenia parcurilor, terenurilor 

de sport etc. Acest compost se produce, de asemenea, în două etape: o primă etapă de colectare selectivă a 

deşeurilor şi alta de compostare centralizată. 

 Recomandăm colectarea deşeurilor organice separat şi apoi compostarea acestora comform uneia 

din reţetele de compostare descrise în continuare. 

• Compost de camp; 

 Acest tip de compost este invenţia şcolii elveţiene de agricultură organică a lui Muller şi Rusch şi 

se produce direct în câmp din resturile vegetale care rămân după recoltarea plantelor cultivate, inclusiv a 

buruienilor care le însoţesc, precum şi din plantele cultivate ca îngrăşăminte verzi, în amestec cu puţin 

pământ din stratul superficial al solului. 

• Compost pentru ciupercării; 

 Face parte din categoria composturilor speciale şi se produce, oriunde exista spaţii acoperite ( 

remize, soproane, magazii etc. ), dintr-un amestec de gunoi de cal sau/şi de păsări şi paie de grâu, secară, 

triticale, orz, orez, proaspete ( nu mai vechi de un an ) şi nealterate, precum şi substanţe minerale ( 

amendamente calcaroase, urina şi must de gunoi ), corespunzător cerinţelor ciupercilor privind conţinutul 

de carbon, azot şi reacţia  (slab alcalina: pH = 7-8) mediului de nutriţie. De asemenea, acest compost se 

deosebeşte de celelalte tipuri, prin timpul relativ scurt de producere (cca 30 zile). 

 • Compost în corn de vacă; 

 Datorită puterii sale de ― vitalizare ― a ogoarelor, este cel mai valoros îngrăşământ organic. Acest 

tip de compost se produce după o reţetă a lui Rudolf Steiner în care cele mai importante elemente sunt ― 

containărul ― (coarne de vacă), locul ( 0,6-1,0 m în sol ) şi perioada de compostare (octombrie – martie) 
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precum şi metoda de obţinere şi de aplicare a preparatului lichid fertilizant. Se utilizează 60 – 90 grame 

de compost solid, cât conţine 2-3 coarne de vacă, pentru fiecare hectar de teren. 

 Tehnologia de fabricaţie şi componenţa de materii prime a composturilor corespunde 

prescripţiilor UE stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei, anexa II, referitoare la 

materialele pentru îngrăşarea şi ameliorarea solului, precum şi cerinţelor Sistemului Internaţional pentru 

Asigurările Calităţii ISO 9001.  
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Chestionar 

1. Criteriile de apreciere a calităţii cǎrnii la procesator sunt: 

a) conformaţia şi starea de îngrăşare; 

b) randamentul la carnea comercializată; 

c) greutatea vie.  

 

2. Impactul managementului calităţii asupra unei unităţi de producţie constă în: 

a)  schimbarea atitudinii de la controlul post-operativ la controlul pre-operativ; 

b) minimizarea costurilor; 

c) creşterea duratei de valabilitate a produselor agroalimentare. 

 

3. În procesul de prelucrare a produselor ecologice de origine animală sunt folosite 

următoarele metode:  

a) prelucrarea primară; 

b) prelucrarea termică; 

c) iradierea. 

 

4. Operatia principală din cadrul prelucrării preliminare a cǎrnii constă în: 

a)  tranşarea cărnii pe calitaţi şi categorii: 

b) fierberea cǎrnii; 

c) afumatul cǎrnii. 

 

5. Decongelarea cǎrnii se realizeazǎ în : 

a) cameră rece (cu temperatura sub 10 grade); 

b)  apă; 

c) lângă o sursă de caldură. 

 

6. Calitatea şi siguranţa alimentară a produselor ecologice presupune: 

a) utilizarea tratamentului chimic;  

b) asigurarea igienei alimentare pe durata procesului de producţie, de la materia prima până 

la consumator; 

c) iradierea. 

7. Efectele afumării produselor din carne constă în: 

a)  îmbunătăţirea gustului; 

b)  îmbunătăţirea aspectului datorită culorii specifice; 

c)  prelungirea duratei de conservare.  
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8. La prelucrarea pieilor prin argăsire cu tărâţe se foloseşte făină de: 

a)  ovăz necernută; 

b)  grâu; 

c)  orez. 

 

9. Prelucrarea pieilor prin "tăbăcirea cu tărâţe" foloseşte: 

a) tărâţa de grâu;  

b) tărâţa de porumb; 

c) tărâţa de ovăz.  

 

10. Materialul organic folosit pentru obţinerea compostului este reprezentat de: 

a) resturi vegetale; 

b) bălegarul, urina, mustul de gunoi, nămolurile zootehnice şi orăşeneşti; 

c) deşeurile din industria alimentara. 

 

 


