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INTRODUCERE

Agricultura ecologică (numită și agricultură organică sau biologică) este sistemul 
cel mai potrivit pentru menținerea în stare buna a solului, apei, plantelor și animalelor, 
dar și a omului, ca parte a naturii vii. Ea este însăși viața în toate manifestările ei naturale.

Agricultura ecologică este un sistem de producere care promovează și ameliorează 
sănătatea agro-ecosistemului, biodiversitatea, ciclurile biologice și activitatea biologică a 
solurilor, utilizând metode agronomice, biologice și mecanice, fără utilizarea materialelor 
sintetice.

Agricultura ecologică (AE) cuprinde atât obţinerea produselor ecologice cât și 
păstrarea producției, procesarea alimentelor, distribuția și comerțul (Fig. 1). Astfel, 
de fiecare dată când se cumpără produse ecologice, există siguranța că acestea sunt 
sănătoase, iar practicile agricole utilizate nu dăunează mediului înconjurător. Acest 
sistem a apărut din dragostea omului față de natură cu toate formele ei nenumărate, 
așa cum le-au cunoscut și iubit strămoșii noștri: cu râuri pure și șerpuitoare, cu peisaje 
variate de o frumusețe unică, cu fluturi magnifici, păsări ce ne uimesc prin cântecul și 
aspectul lor atrăgător, dar și fructe, legume gustoase și ierburi vindecătoare.

Agricultura ecologică a apărut și ca o reacție la problemele de sănătate, pe care 
le resimte acum în diferite moduri fiecare persoană – copil, bărbat sau femeie, de pe 
planetă, cauza fiind produsele alimentare poluate, dar și apa, aerul poluat.

La început agricultura ecologică era doar o idee de întoarcere la natură, la metodele 
vechi, fără chimicale sau cu mai multă muncă fizică, de cultivare a plantelor și creștere 
a animalelor. Însă, pe parcursul ultimelor decenii, această agricultură s-a dezvoltat și a 
devenit un sistem modern, prin care se pot obține produse vegetale și animaliere gustoase, 
folositoare pentru sănătate și natură, dar și profitabile pentru producătorii care utilizează 
tehnica agricolă și avantajele științei. Obținerea produselor ecologice sunt reglementate 
de reguli stricte de producție, care încep cu respectarea calității pe care trebuie să o 
aibă solul până la obținerea, păstrarea, transportarea și procesarea produsului ecologic. 
Fermierii ecologici utilizează tot mai multe metode și procedee înțelepte de gospodărire. 
Acestea le permit să practice ocupația lor cu mai multă dragoste, având încurajarea și 
entuziasmul căpătate prin încrederea că muncesc în condiții nepericuloase, iar astfel își 
întăresc sănătatea și vigoarea. Au apărut organizații naționale și internaționale care au 
susținut acest tip de producție agricolă și au ajutat la răspândirea cunoștințelor pentru 
toți acei interesați, așa cum sunt: Federația Internațională a Mișcării de Agricultură 
Organică (IFOAM) fondată în 1972, organizațiile de protecție a naturii și organizațiile 
de instruire a fermierilor din toată lumea, care au promovat și susținut aceste mișcări pe 
tot globul. Ca rezultat, multe țări au început să-și mărească suprafețele sub agricultură 



4

AGRICULTURA
ECOLOGICĂ

Certi�carea şi
comercializarea

produselor
ecologice

Solul
Semințele

și materialul
vegetal de
înmulțire

Rotaţia
culturilor

Lucrarea
solului

Managementul
nutrienţilorManagementul

dăunătorilor,
bolilor și

buruienilor

Creşterea
animalelor

Procesarea
produselor
ecologice și

etichetarea lor

Păstrarea
producţiei
ecologice

Fig. 1. Componentele princpale ale sistemului de agricultură ecologică

ecologică. Cele mai înțelepte țări susțin o asemenea extindere prin subvenţii, granturi, 
facilități fiscale, comenzi de stat ale produselor pentru școli, grădinițe, armată, etc., dar 
și prin programe speciale de protecție a naturii. 

Toți oamenii vor să fie sănătoși, iar pentru aceasta trebuie să consume produse 
sănătoase. Ele pot fi obținute doar în cadrul AE. În acest context, Vă propunem acest 
manual care Vă va ajuta să obțineți produse AE pe terenurile Dumneavoastră. Pentru 
aceasta e nevoie să respectăm doar următoarele cerințe: să nu utilizăm organisme 
genetic modificate, îngrășăminte și substanțe chimice artificiale de protecție a plantelor, 
regulatori și stimulatori de creștere.

SISTEMUL DE AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ
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1. ASPECTE GENERALE ALE AGRICULTURII ECOLOGICE

Federația Internațională a Mișcărilor pentru Agricultură Ecologică definește 
agricultura ecologică ca fiind „un sistem de producţie care susţine starea de sănătate a 
solurilor, a ecosistemelor şi a oamenilor”.

1.1. PRINCIPII ŞI REGULI 
IFOAM a identificat patru principii de bază:
1. Principiul sănătăţii, conform căruia agricultura ecologică (AE) trebuie să asigure 

şi să îmbunătăţească starea de sănătate a solului, plantelor, animalelor, oamenilor 
şi a întregii planete, ca un tot unitar şi indivizibil. AE este destinată producerii 
de alimente sănătoase cu o calitate nutritivă superioară, care contribuie la 
prevenirea bolilor.

2. Principiul ecologic, conform căruia AE trebuie să se bazeze pe sistemele şi ciclurile 
ecologice vii, să lucreze cu acestea, să le stimuleze şi să le susţină. Agricultura 
ecologică trebuie să ajungă la un echilibru ecologic prin organizarea sistemelor de 
producţie agricolă, gospodărirea habitatelor şi întreţinerea diversităţii genetice 
şi agricole.

3. Principiul corectitudinii, conform căruia AE trebuie să dezvolte relaţii care să 
asigure corectitudinea în privinţa mediului înconjurător şi a condiţiilor de viaţă. 
Corectitudinea este exprimată prin echitate, respect, dreptate şi consideraţie faţă 
de lumea înconjurătoare, atât în relaţiile dintre oameni, cât şi în relaţiile dintre 
aceștia şi alte fiinţe vii.

4. Principiul administrării, conform căruia AE trebuie administrată într-o manieră 
prudentă şi responsabilă, pentru a proteja sănătatea şi bunăstarea generaţiilor 
actuale şi viitoare, precum şi a mediului. Agricultura ecologică trebuie să prevină 
apariţia unor riscuri majore, prin adoptarea unor tehnologii corespunzătoare.
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Principalele reguli ale agriculturii ecologice

• Protecţia mediului înconjurător. În AE se urmărește eliminarea practicilor care 
presupun utilizarea de produși sintetici sau naturali, care dăunează organismelor 
utile din sol, epuizează resursele neregenerabile şi diminuează calitatea apei, 
aerului şi a produselor agricole.

• Menţinerea şi creşterea fertilităţii solului. Solul este considerat un mediu viu, 
complex, care interacţionează strâns cu plantele şi animalele, acesta fiind în 
centrul preocupărilor AE. Prin practicile sale specifice AE intensifică activitatea 
microorganismelor din sol, în scopul sporirii fertilităţii acestuia.

• Respectul pentru sănătatea consumatorilor. Prin practicarea AE se urmărește 
obţinerea de produse agricole de calitate, fără reziduuri de pesticide, cu un 
conţinut echilibrat de proteine, glucide, lipide, vitamine, acizi organici şi săruri 
minerale.

• Ferma ecologică trebuie să fie o unitate a echilibrului. În AE se renunţă la o 
specializare îngustă şi la o exploatare intensivă, unilaterală. Permanent se are în 
vedere faptul că gospodăria ecologică este o componentă a ecosistemului.

• Reciclarea materiilor şi resurselor în interiorul gospodăriiei agricole. Elementele 
nutritive utilizate de către plante sunt realocate solului din surse provenind chiar 
din gospodăria agricolă (resturi vegetale, îngrăşăminte organice, îngrăşăminte 
verzi).

• Menţinerea biodiversităţii ecosistemului agricol. Biodiversitatea este de 
importanţă majoră pentru asigurarea durabilităţii agroecosistemului.

• Cultivarea plantelor şi creşterea animalelor în armonie cu legile naturale. În AE 
cultivarea plantelor şi creșterea animalelor se fac în armonie cu legile naturale, 
folosind, protejând şi respectând natura.

• Obţinerea producţiei optime şi nu maxime. Producţiile maxime se obţin în 
majoritatea cazurilor cu o utilizare abuzivă a resurselor şi degradarea mediului 
înconjurător. Sistemele agricole ecologice urmăresc obţinerea de producţii 
optime, în condiţiile protecţiei mediului, a produselor agricole şi conservării 
resurselor neregenerabile.

• Utilizarea de tehnologii potrivite sistemului de agricultură ecologică. AE utilizează 
tehnologii de cultivare a plantelor şi creștere a animalelor specifice, bazate pe 
înţelegerea sistemelor biologice naturale.

• Conservarea integrităţii produselor agricole ecologice, de la producerea acestora 
şi până la comercializare. Produsele agricole ecologice, ca şi ingredientele, şi 
produsele auxiliare de transformare pe care le conţin, sunt produse, transformate, 
fabricate şi manipulate în conformitate cu principiile producţiei şi transformării 
ecologice.

SISTEMUL DE AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ
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1.2. BENEFICIILE AGRICULTURII ECOLOGICE
Principalul avantaj al agriculturii ecologice constă în faptul că nu folosește chimicalele 

periculoase din agricultura convențională, care favorizează apariția multor boli mentale, 
grave, inclusiv cancerul; reduce posibilitățile de a naște copii, scade rezistența imunologică 
a organismului uman; provoacă stări depresive și agresive, precum și multe alte efecte 
negative. Multe chimicale agricole conțin metale grele și alte substanțe periculoase, care 
acum, mai mult ca oricând, se regăsesc în laptele matern, în placentă și în sângele nou-
născuților, făcându-i foarte fragili.

Un alt avantaj al agriculturii ecologice este faptul că în cadrul ei se obţin fructe, 
legume și produse animaliere cu un conținut mult mai mare de substanțe nutritive 
necesare corpului uman și celui al animalelor. Lipsa sau insuficiența acestor substanțe 
duce la boli și stări maladive ale corpului și minții omului. De exemplu, un cercetător, 
Doctorul Dunning1 a determinat faptul că, odată cu utilizarea tot mai intensă a 
chimicalelor și „grăbirea” creșterii și coacerii fructelor, pentru ca un om să obțină același 
conținut de fier dintr-un măr crescut în anul 1950, el/ea ar fi trebuit în 1998 să mănânce 
26 de mere, din cauza conținutului  de fier mai 
mic (Fig. 1.1). Deci, știind că un măr (mâncat) 
pe zi ne protejează de anumite boli, trebuie să 
cunoaștem si ce fel de măr este.

Conținutul de minerale, vitamine și micro-
nutrienți, care stau la baza imunității și sănătății, 
este mult mai sporit în produsele ecologice. Ca 
exemplu, Dr. Worthington (2001) scrie, în baza 
a 37 lucrări științifice, că, bunăoară, spanacul 
ecologic are cu 52% mai multă vitamina C 
comparativ cu cel convenţional. Acest procent 
este mult mai mare și pentru conținutul de alte vitamine, dar și în conținut de calciu, 
cupru, fier, magneziu, mangan, fosfor, kaliu, sodiu, zinc, betacaroten etc.

În pomușoarele ecologice diversitatea și conținutul de minerale, microelemente și 
fito-nutrienți este, în unele cazuri, de sute de ori mai mare, iar ouăle organice au de 1,6 
ori mai multă vitamina A, de 2 ori mai multă Omega 3, de 3 ori mai multă vitamina E și 
de 7 ori mai multă betacaroten etc. Laptele ecologic conține și el mai multă vitamina E, 
betacaroten, etc.

Agricultura ecologică are o multitudine de alte avantaje comparativ cu cea 
convențională. Printre cele mai importante le putem menționa pe următoarele:

• Se menține fertilitatea de termen lung a solului fără cheltuieli pentru îngrășăminte 
minerale;

• Se realizează controlul bolilor și dăunătorilor fără a distruge natura;
• Se reduc cheltuielile prin necesități mai mici de resurse din exterior și de energie;
• Se menține apa curată și sigură pentru consum și irigație din zonele de producție;
• Se produc alimente mai variate, mai gustoase și de o valoare nutrițională mai 

mare;
1 Mercola Joseph. Bringing Minerals Back Into the Soil and Food Supply: A Special Interview with August Dunning, 13 p. 2014, https://

articles.mercola.com/sites/articles/archive/2014/05/25/food-minerals-soil-health.aspx

ANUL 1950 ANUL 1998

1 măr 26 mere

4,30mg 0,18mg
Fe Fe

Fig. 1.1. Modificarea conţinutului 
de Fe în fructele de măr şi necesarul 

zilnic de fructe pentru 1 persoană

ASPECTE GENERALE ALE AGRICULTURII ECOLOGICE
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• Se reduc problemele de sănătate ale fermierilor și consumatorilor asociate 
cu utilizarea chimicalelor, antibioticelor, hormonilor etc., reducându-se și 
cheltuielile respective;

• Apar oportunități noi de dezvoltare economică: produse mai scumpe, ocupații 
tradiționale, turism agro-ecologic, o varietate mai mare de produse și crearea 
unor nișe de piață noi, dar si multe altele;

• Se reduc pierderile în caz de calamități naturale, deoarece plantele ecologice au 
un sistem de rădăcini mai viguroase, iar solul nu este așa de vulnerabil la secete, 
având o structură mai bună; 

• Apare o diversitate mai mare de produse pentru consumul propriei familii, ceea 
ce contribuie la sănătatea familiei fermierului;

• Sporesc recoltele în tehnologiile cu investiții mici;
• Se asigură durabilitatea sistemelor agricole (Fig. 1.22);
• Are loc un proces continuu de învățare a metodelor ecologice din proprie 

experiență, ceea ce conduce la o expertiză permanentă în domeniu.

În plan social, producția și consumul de produse ecologice are beneficii imense. 
În localitățile mai curate, cu 
factori naturali mai diverși și 
mai sănătoși, locuiesc oameni 
mai fericiți, mai activi, mai 
longevivi, mai capabili și mai 
altruiști, mai sensibili față de 
problemele celor din jur și, 
invers, oamenii care consumă 
alimente poluate au mai puțină 
vigoare, manifestă un activism 
și o capacitate de muncă redusă, 
domină o atmosferă mai precară 
în familiile acestora, iar toate 
acestea luate împreună duc la 
un succes și o bunăstare socială 
și profesională mult mai joasă.

În plan economic și financiar, ținându-se cont de faptul că, în zilele noastre, crește 
rapid numărul consumatorilor de produse ecologice de orice tip, alegerea de a merge pe 
cale ecologică e una deosebit de înțeleaptă și cu perspective foarte promițătoare pentru 
viitor.

În plan de protecție a mediului, agricultura ecologică afectează mult mai puțin 
diversitatea biologică, clima, calitatea apei, solului și aerului, precum și asigură armonia 
între om și natură. Este unicul sistem, care poate menține o calitate a vieții acceptabilă 
pentru omul contemporan, dar și pentru generațiile care se vor naște în viitor.

În aspect de dăinuire și durabilitate, Omenirea nu are altă cale decât cea 
Ecologică.

2  http://www.gazetabt.ro/local-botosaniul-agricol-al-epocii-de-aur-de-la-baraganul-moldovei-la-tara-paielor.html

Fig. 1.2. Agricultura ecologică 
este în armonie cu Natura

SISTEMUL DE AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ
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1.3. LEGISLAȚIA

Pentru respectarea principiilor și regulilor enumerate mai sus sunt elaborate 
standarde IFOAM ale Uniunii Europene, precum și naționale, care trebuie respectate. 
În Republica Moldova este elaborat cadrul juridic de producere a produselor ecologice:

1. Legea cu privire la producţia agroalimentară ecologică nr. 115 din 09.06.20053. 
Pentru armonizarea cadrului legislativ național cu noile modificări ale 
reglementărilor UE, o modificare a Legii 115 a fost adoptată prin Legea 26 din 
24.02.2011.

2. Hotărârea Guvernului nr. 863 din 21.08.2000 pentru aprobarea Concepţiei 
naţionale a agriculturii ecologice, fabricării şi comercializării produselor 
alimentare ecologice şi genetic nemodificate4. 

3. Hotărârea Guvernului nr. 149 din 10.02.2006 „Pentru implementarea Legii cu 
privire la producţia agroalimentară ecologică”5. 

4. Hotărârea Guvernului nr. 1078 din 22.09.2008 cu privire la aprobarea 
Reglementării tehnice „Producţia agroalimentară ecologică şi etichetarea 
produselor agroalimentare ecologice”6. 

5. Hotărârea Guvernului nr. 884 din 22.10.2014 pentru aprobarea Regulamentului 
privind utilizarea mărcii naţionale „Agricultura Ecologică - Republica 
Moldova”7. 

6. Ordinul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare (MAIA) nr. 107 
din 26.05.2008 cu privire la aprobarea Regulilor privind înregistrarea agenţilor 
economici în producţia agroalimentară ecologică8. 

7. Ordinul MAIA nr.179 din 10.09.2008 cu privire la Regulamentul de întreţinere 
a Cărţii istoriei câmpului9.

8. Ordinul MAIA nr. 16 din 05.02.2010 cu privire la Regulamentul de înregistrare 
a agenţilor economici în producţia agroalimentară ecologică; 

9. Ordinul MAIA nr. 9 din 19.01.2010 cu privire la crearea Comisiei 
interministeriale de autorizare a Organismelor de Inspecţie şi Certificare în 
Agricultura Ecologică.

10.  Standard Moldovenesc SM SR: 13454 2001. Produse biologice, aprobat prin 
hotărârea Departamentului standardizare al Republicii Moldova10.

3 Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2005, nr. 95-97, 15 oct., pp. 12-15
4 Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2000, nr. 109-111, 31 august, pp. 36-40
5 Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2006, nr 31-34, 24 febr., pp. 18-56
6 Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2008, nr. 178, 26 sept., pp. 31-36
7 Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2014, nr. 325-332, 31 oct., pp. 66-71
8 Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2008, nr. 162-164, 29 august, pp.19-24
9 Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2008, nr. 204 – 205 din 14.11.08
10 Standardul No. 1008-ST din 26.10.2001 cu începutul acţiunii din 01.01.2002

ASPECTE GENERALE ALE AGRICULTURII ECOLOGICE
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Unul din obiectivele specifice ale Strategiei naționale de dezvoltare agricolă și 
rurală pentru anii 2014-2020 prevede necesitatea dezvoltării şi promovării sistemului 
de agricultură ecologică prin implementarea tehnologiilor nepoluante. Prin aprobarea 
Strategiei de mediu 2014-2023 au fost stabilite prioritățile naționale şi sectoriale, inclusiv 
privind promovarea agriculturii ecologice.

În proiectul Foii de Parcurs privind promovarea economiei verzi în Republica 
Moldova, care a fost elaborată recent, sunt incluse mai multe măsuri privind AE. În 
calitate de măsuri specifice sunt propuse:

a. consolidarea capacităților Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 
Mediului (MADRM) în aspectele de dezvoltare și promovare ale AE. Armonizarea 
legislaţiei naţionale cu standardele internaționale/UE și îmbunătățirea schemelor 
de subvenționare a producției ecologice;

b. dezvoltarea unui registru electronic pentru producătorii ecologici și produsele 
acestora;

c. elaborarea unui plan de acțiune pentru dezvoltarea AE;

d. elaborarea și organizarea instruirilor pentru agricultori în domeniul AE, inclusiv 
privind managementul lanțului de aprovizionare cu produse alimentare și 
cerințele de certificare;

e. informarea și sensibilizarea publică pentru schimbarea atitudinii consumatorilor 
față de consumul de produse ecologice, valoarea lor adăugată pentru economia 
națională, sănătate și mediu. Integrarea cursurilor specifice de predare în 
programa școlară și universitară;

f. crearea piețelor agricole de pilotare și a magazinelor specializate în produse 
ecologice, susținerea agricultorilor pe parcursul perioadei de conversie la 
producția ecologică prin mecanisme specifice de sprijin.

SISTEMUL DE AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ
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2. CONVERSIA LA AGRICULTURA ECOLOGICĂ

Trecerea la agricultura ecologică necesită învățarea și deprinderea mai multor 
practici utile, pentru ca fermierul să le aplice în practică în locul celor vechi. Forma 
procesului de conversie în agricultura ecologică variază de la o gospodărie la alta și 
depinde mult de condițiile locale și de receptivitatea fermierului în aplicarea practicilor 
agriculturii ecologice. Cu cât mai multe cunoștințe are un fermier despre agricultura 
ecologică, cu atât va decurge mai ușor procesul de conversie. Dacă solurile sunt 
degradate, e posibil să fie necesare și mai multe eforturi și răbdare pentru a stabili un 
sistem de producție durabil și, desigur, pentru a obține recolte satisfăcătoare. Totuși, 
dacă agricultorul a decis să aplice practicile agriculturii ecologice, atunci va găsi soluții 
pentru toate problemele care apar. În perioadă de conversie la agricultura ecologică 
practicile ecologice sunt aplicate progresiv conform unui plan bine definit.

2.1. NECESITATEA CONVERSIEI LA AGRICULTURA ECOLOGICĂ

Pentru obţinerea de produse agricole ce pot fi comercializate cu menţiunea „produs 
ecologic”, care poartă etichetele şi siglele specifice, gospodăria agricolă trebuie, mai întâi, să 
parcurgă perioada de conversie. Conversia este necesară pentru a se face o trecere treptată 
de la sistemul convenţional la cel ecologic, perioadă în care se acumulează cunoștințele 
necesare, se reorganizează suprafețele de teren, se însușesc metodele și tehnicile specifice 
de cultivare, se asigură baza materială necesară etc. Procesul de conversie se realizează 
într-o perioadă suficientă de timp, în care se produce o „adaptare”, atât a ecosistemului, 
cât și a fermierului. În urma procesului de conversie, terenul, culturile agricole, recolta 
și animalele trebuie să capete calitățile specifice producției ecologice. În perioada de 
conversie se elimină substanțele poluante din sol, apă și plante; microflora și microfauna 
solului ajung la un echilibru specific, iar caracteristicile solului devin tipice celui dintr-o 
gospodărie ecologică.
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Pentru a se trece la producția ecologică se întocmește în prealabil un plan de 
conversie. Planul de conversie se poate realiza la nivel de gospodărie sau parcelă de teren 
bine delimitată și este evaluat în fiecare an, cu ocazia controlului. Toate componentele 
planului de conversie se stabilesc de comun acord cu organismul de inspecţie şi certificare, 
în conformitate cu legislația în vigoare.

Pe perioada conversiei, planul de conversie trebuie aplicat în practică, iar toate 
acțiunile, operațiile și activitățile menite să realizeze conversia sunt trecute într-un 
registru. Totodată, fermierii trebuie să-și expună activitatea din gospodărie unor vizite 
de inspecţie, care sunt realizate de organismul de inspecţie şi certificare, în scopul 
controlului conformităţii cu prevederile legislaţiei în vigoare privind producţia ecologică.

2.2. PAŞII NECESARI PENTRU CONVERSIA LA AGRICULTURA ECOLOGICĂ 

Pași care urmează a fi întreprinși de producători pentru a trece de la agricultura 
convențională la cea ecologică:

1. Cunoașterea legislației Republicii Moldova privind agricultura ecologică.
2. Şcolarizarea și instruirea fermierilor în domeniul agriculturii ecologice (cursuri 

specializate, seminarii tematice etc.).
3. Alegerea tipului de sistem ecologic (culturile care vor fi cultivate, speciile și 

categoriile de animale etc.).
4. Elaborarea studiului de fezabilitate, inclusiv a planului de afaceri.
5. Alegerea organismului de inspecție și certificare. În vederea inspecției fermei 

sale și pentru obținerea certificatului de produs ecologic, producătorul trebuie 
să încheie un contract cu un organism de inspecție și certificare din republică 
sau de peste hotare, acreditat de Centrul de Acreditare în domeniul Evaluării 
Conformităţii Produselor şi autorizat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale și Mediului (MADRM).

6. De la organismul selectat se vor solicita informațiile necesare: legislația 
națională, tarife, formulare, setul de documente etc.

7. La MADRM se completează cererea privind trecerea la agricultura ecologică și 
se efectuează înregistrarea gospodăriei. Din acest moment începe perioada de 
conversiune, cu condiția respectării cerințelor Regulamentului.

8. Pregătirea dosarului pentru certificare conform cerințelor. În cazul când 
producătorul are mai multe ferme, el va completa câte un set de documente de 
înregistrare pentru fiecare fermă ecologică.

9. Întocmirea planului de conversie și a planului anual de producție. Elaborarea 
strategiei de marketing de vânzare a produselor ecologice.

10. Organismul de inspecție și certificare va inspecta producătorul în perioada de 
conversiune pentru a stabili dacă se respectă cerințele agriculturii ecologice. 
După expirarea termenului de conversie, operatorilor care respectă cerințele 
Regulamentului, organismul de inspecție și certificare le eliberează certificatul 
de produs ecologic și pe un astfel de produs va putea fi aplicată sigla, care, 
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de rând cu alte date, va conține numele și codul organismului care a efectuat 
inspecția și a eliberat certificatul de produs ecologic. În fiecare an, la MADRM 
se efectuează, în mod obligatoriu, înregistrarea producătorilor ecologici prin 
completarea Fișelor de înregistrare în agricultura ecologică.

11. Înscrierea într-o asociație de producători ecologici, fapt ce ar permite acumularea 
de noi cunoștințe și schimbul de experiență în domeniul agriculturii ecologice.

12. În scopul comercializării produselor ecologice, producătorul se va adresa 
firmelor care se ocupă de comercializarea produselor ecologice sau, nemijlocit, 
magazinelor. Poate încheia contracte cu consumatorii sau realiza vânzări direct 
din gospodărie.

2.3. ANALIZA GOSPODĂRIEI AGRICOLE
În perioada de conversie este important să se analizeze cu atenție situația actuală 

a gospodăriei agricole și să se identifice măsurile care trebuie întreprinse. Analiza 
gospodăriei agricole trebuie să includă:

• Caracteristicile gospodăriei: mărimea parcelelor și amplasarea culturilor; speciile 
și soiurile de culturi și arbori, rasele de animale și păsări care sunt integrate în 
sistemul agricol (Fig. 2.1).

• Analiza solului: de realizat 
o evaluare a structurii 
solului, a conținutului de 
substanțe nutritive, materie 
organică, gradul de eroziune 
a terenurilor pe pante și dacă 
solul nu a fost contaminat.

• Clima: distribuția și cantitatea 
precipitațiilor, umiditatea, 
temperaturile, riscurile de 
îngheț.

• Sursele și managementul 
materiei organice (gunoi de grajd, biomasă).

• Prezența grajdurilor pentru animale, a garajelor pentru mașini.
• Capitalul întreprinderii, forța de muncă, accesul pe piață etc.

Aceste informații sunt foarte utile pentru a avea o imagine clară a gospodăriei 
agricole și pentru luarea deciziilor juste.

2.4. PROVOCĂRILE LEGATE DE CONVERSIA LA AGRICULTURA ECOLOGICĂ
Provocările legate de conversia la agricultura ecologică depind de situația gospodăriei 

agricole11. Astfel, ele sunt diferite pentru întreprinderile care utilizează tehnologiile 
intensive, pentru cele cu consum redus de pesticide, îngrășăminte minerale etc.

11 Training manual for Organic Agriculture, edited by Nadia Scialabba Climate, Energy and Tenure Division (NRC) of the Food and 
Agriculture Organization of the United Nation (FAO). Compiled by Ilka Gomez and Lisa Thivant TECA Team – Research and Extension 
Division (DDNR) of the Food and Agriculture Organization of the United Nation (FAO), FAO, 2015, 105 p.

Fig. 2.1. Analiza situației actuale 
a gospodăriei agricole
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Gospodării agricole care utilizează tehnologiile intensive

Majoritatea gospodăriilor agricole care utilizează tehnologiile intensive au 
suprafețe mari. Ele se bazează, în mare măsură, pe utilizarea îngrășămintelor minerale 
pentru nutriția plantelor și a pesticidelor pentru combaterea dăunătorilor, bolilor și 
buruienilor. În aceste gospodării, de obicei, animalele și păsările pe care le are fermierul, 
nu sunt integrate în ciclul de nutrienți. De obicei, sunt specializate pe unele culturi 
și diversificarea este scăzută pe terenurile acestor gospodării. Copacii și arbuștii sunt 
îndepărtați ca să nu încurce tehnicii agricole.

Potențialele provocări privind conversia la agricultura ecologică a unor astfel 
de gospodării sunt:

• Stabilirea unui sistem agricol cu o capacitate naturală de a se reglementa, durează, 
de obicei, mai mulți ani.

• Vor fi necesare eforturi mari pentru a restabili fertilitatea naturală a solului prin 
aplicarea unei cantități considerabile de materie organică.

• Abandonarea îngrășămintelor minerale de înaltă performanță are ca rezultat 
reducerea recoltelor în primii ani de conversie (înainte de restabilirea fertilității 
solului).

• Pentru a trece la sistemul de agricultură ecologică este necesar de studiat minuțios 
noile practici agricole, de monitorizat dezvoltarea culturilor, dinamica bolilor, a 
dăunătorilor naturali și a culturilor agricole.

Procesul de conversie poate fi realizat, dacă sunt implementate următoarele 
practici:

• Diversificarea culturilor în sistemul agricol prin alternarea culturilor într-o 
ordine planificată, care să ia în considerație proprietățile biologice ale culturilor. 
Includerea culturilor leguminoase în rotația culturilor contribuie la aprovizionarea 
cu azot atât a plantelor ulterioare, cât și a solului. Plantele medicinale, benzile 
de flori, perdelele forestiere sunt nișe pentru insectele naturale, care controlează 
„dăunătorii” culturilor agricole, de aceea prezența lor este foarte benefică pentru 
sistemul de agricultură ecologică.

• Toate produsele agricole secundare trebuie utilizate pentru îmbunătățirea 
fertilității solului, pregătind compost din reziduuri de recoltă, gunoi de grajd etc. 
Acest lucru va aduce materie organică stabilă în sol și îi va îmbunătăți structura 
și capacitatea de a hrăni plantele și de a stoca apa. Rezultate foarte bune, pentru 
hrănirea organismelor solului dau și îngrășămintele verzi.

• Culturile de acoperire sau utilizarea rămășițelor de plante la suprafața solului 
(mulci-ului) oferă protecție solului contra eroziunii, în perioada când nu este 
acoperit cu plante.

SISTEMUL DE AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ
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Gospodării agricole cu consum redus de resurse
Agricultorii care aplică practicile tradiționale pot crește culturi diferite într-un 

sistem dens, amestecat pe aceeași bucată de teren care schimbă culturile aleatoriu. Pot fi 
ținute câteva animale, cum ar fi puii, porcii, bovinele, oile, care împrăștie gunoi de grajd 
în locurile lor de hrănire, oferind astfel cantități mici de îngrășăminte pentru plante, iar 
utilizarea îngrășămintelor minerale și pesticidelor este foarte redusă. De obicei, la acești 
fermieri suprafața terenurilor este mică. Recoltele pot fi suficiente pentru a hrăni familia, 
iar o parte o pot vinde pentru venituri curente.

Acești fermieri îndeplinesc deja anumite practici ale agriculturii ecologice, 
bazându-se pe resursele proprii ale fermei, cultivând culturi diferite simultan și crescând 
animale. Cu toate acestea, există, totuși, practici care disting clar aceste gospodării de 
fermele ecologice. Următoarele provocări trebuie abordate pentru conversie:

• Evitarea arderii producției secundare după recoltare, deoarece se distruge 
materialul organic valoros și sunt afectate organismele solului.

• Elaborarea și implementarea asolamentului, luând în considerație și satisfacerea 
cerințelor de hrană și sănătate ale animalelor și păsărilor.

• Acumularea cunoștințelor și practicilor privind utilizarea eficientă a resurselor 
proprii ale fermei.

• Stabilirea unui sistem de colectare a gunoiului de grajd pentru compostare.
• Evitarea tăierii arborilor din perdelele forestiere.
• Aplicarea măsurilor pentru prevenirea eroziunii solului.
• Evitarea infectării semințelor, aplicarea măsurilor preventive.
• Evitarea pierderilor de recoltare și depozitare.

Unele practici de conversie în acest sistem sunt:
• Aplicarea în practică a rotației culturilor. Este necesară o combinare a culturilor 

anuale și perene, inclusiv leguminoase.
• Integrarea adecvată a animalelor în sistemul agricol, precum și plantarea benzilor 

de culturi perene leguminoase între culturile anuale, vor îmbunătăți condițiile 
de creștere a culturilor și vor încuraja o cât mai bună creștere, oferind în același 
timp hrană suplimentară pentru animalele.

• Îmbunătățirea fertilității solurilor prin pregătirea și aplicarea compostului de înaltă 
calitate.

• Aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a eroziunii solului, cum ar fi 
cultivarea culturilor de-a curmezișul dealului, acoperirea solului cu rămășițe de 
plante, plantarea perdelelor forestiere etc.

Gospodării agricole mixte
Culturile agricole și animalele domestice sunt într-o măsură integrate în 

gospodăriile mixte. Astfel, gunoiul de grajd este colectat și folosit în câmp după ce a 
fost păstrat timp de câteva săptămâni. Se implementează unele măsuri de conservare 
a solului, cum ar lucrarea minimă a solului, pentru a reduce eroziunea. Ocazional se 
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aplică îngrășămintele minerale și pesticidele. Fermierii unor astfel de gospodării mixte 
cunosc unele practici ale agriculturii ecologice. Acești agricultori pot să învețe ușor noile 
metode de la alți fermieri sau de la un formator și, apoi, să implementeze practicile 
ecologice în întreaga gospodărie.

Recomandări pentru conversie la agricultura ecologică:
• Implementarea practicilor prietenoase mediului de gestionare a solului, a 

buruienilor, bolilor și dăunătorilor în locul utilizării substanțelor sintetice.
• Îmbunătățirea reciclării nutrienților din propria gospodărie a animalelor și a 

reziduurilor de culturi, folosindu-le cât mai bine pentru a face compost. Totodată, 
trebuie de îmbunătățit condițiile de păstrare a gunoiului de grajd, pentru a evita 
pierderile de nutrienți.

• Utilizarea semințelor sănătoase și învățarea modalităților nechimice de tratare a 
semințelor.

• Învățarea metodelor naturale de combatere a dăunătorilor și bolilor.
• Studierea insectelor benefice și observarea dinamicii populației dăunătoare prin 

monitorizarea regulată în timpul creșterii culturilor.
• Diversificarea în continuare a sistemului agricol pentru creșterea productivității 

terenului și crearea habitatelor pentru insectele benefice.

Provocările legate de terenurile cu soluri degradate 
pentru conversia la Agricultură ecologică

Solurile pot fi degradate din cauza lipsei organizării antierozionale a terenurilor 
agricole, a măsurilor de conservare a solurilor; a asolamentelor și ierburilor perene, 
predominarea pe pante a culturilor prășitoare, cantităţile insuficiente de îngrăşăminte 
încorporate în sol; fragmentarea terenurilor şi deteriorarea sistemelor antierozionale, 
supra-pășunatului, etc. Astfel de soluri solicită mai mult efort și răbdare pentru a stabili 
condiții bune de creștere pentru plante. În același timp, practicile ecologice reprezintă o 
abordare excelentă pentru recuperarea acestor soluri. Pot fi necesare practici specifice de 
reducere a degradării solului și de restabilire a fertilității acestuia, în special în perioada 
de conversie.

Solurile saline conțin cantități mari de săruri solubile în apă, care inhibă germinarea 
și creșterea plantelor. Aceste săruri s-ar fi putut acumula datorită utilizării apei de irigare 
necorespunzătoare. Sărurle trebuie reduse treptat în perioada de conversie, asigurând o 
irigare adecvată și îmbunățind structura solului cu compost, pentru a permite drenajul 
natural al excesului de săruri. La primă etapă, culturile tolerante la sare pot fi cultivate.

Terenurile inundate pot fi îmbunătățite prin crearea canalelor de drenaj în scopul 
evacuării excesului de apă și asigurării condiţiilor bune pentru cultivarea plantelor.

În majoritatea cazurilor, creșterea materiei organice joacă un rol esențial în 
îmbunătățirea calității solurilor degradate. Îngrășămintele verzi, ierburile perene și 
compostul trebuie folosite pentru a restabili fertilitatea solului, dar și pentru a obține 
recolte stabile pe terenurile cu soluri degradate.
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Provocările legate de climă pentru conversia la agricultura ecologică
Conversia fermei la agricultura ecologică, într-o zonă cu foarte puține precipitații 

și temperaturi ridicate sau vânturi puternice, va fi mai dificilă decât conversia unei 
gospodării situate într-o zonă cu precipitații bine distribuite și temperaturi favorabile. În 
același timp, îmbunătățirile care urmează implementării practicilor ecologice vor fi mai 
evidente în condiții aride decât în   condiții umede ideale. În climatul foarte cald și uscat, 
pierderile de apă prin transpirație din plante și evaporarea din sol sunt mari. Aceste 
pierderi pot fi încurajate în continuare de vânturi puternice, sporind eroziunea solului. 
Conținutul de materie organică a solului este, în general, scăzut, deoarece producția de 
biomasă este scăzută, ceea ce înseamnă că disponibilitatea substanțelor nutritive pentru 
plante este foarte redusă.

În aceste condiții, cheia creșterii productivității culturilor constă în protejarea 
solului de soare, de vânt puternic și creșterea cantității de materie organică și apă în 
sol. Materia organică a solului poate fi îmbunătățită prin aplicarea gunoiului de grajd 
sau a compostului, dar și prin cultivarea culturilor leguminoase. În cazul producției 
de compost, provocarea constă în creșterea producției de biomasă vegetală, care este 
necesară pentru producția de compost.

În climatul cald și umed, producția mare de biomasă de-asupra solului și 
descompunerea rapidă a materiei organice din sol implică faptul că substanțele nutritive 
sunt ușor accesibile plantelor. Dar, de asemenea, implică și un risc ridicat ca substanțele 
nutritive să fie ușor spălate și, astfel, pierdute. În aceste condiții, un echilibru între 
producția și descompunerea materiei organice este important pentru a evita epuizarea 
solului.

Combinarea diferitelor practici pentru a proteja solul și pentru a-l hrăni cu materie 
organică se dovedește a fi cea mai eficientă metodă.

2.5. DURATA PERIOADEI DE CONVERSIE

Scopul сonversiei agriculturii convenționale la cea ecologică este realizarea 
unui agroecosistem viabil și durabil. Gospodăria agricolă trebuie să fie transformată 
în concordanță cu standardele ecologice naționale și internaționale într-o anumită 
perioadă. Durata perioadei de conversie este de12:

• 2 ani pentru culturile de câmp anuale;
• 3 ani pentru culturile perene şi plantaţii (pomi fructiferi, vița de vie);
• 2 ani pentru pajişti şi culturi furajere.
Dacă un teren este nefolosit de câțiva ani, atunci tot trebuie să treacă prin perioada 

de conversie:
• de cel puțin 2 ani înainte de semănat;
• în cazul pășunilor și fânețelor, de cel puțin 2 ani înainte de utilizarea acestor 

produse ca furaje obținute din agricultura ecologică;

12 Producția vegetală ecologică, ECOCERT, Instrucțiunile n°02: Producția de plante și agricultura ecologică Conform regulamentelor 
UE (CE) nr. 834/2007 și (CE) nr. 889/2008, 12 p.
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• în cazul culturilor perene (pomi fructiferi, vița de vie), de cel putin 3 ani înainte 
de prima recoltă a produselor ecologice.

Atunci când animalele se află în fermă până la începutul perioadei de conversie 
a gospodăriei și această perioadă are loc concomitent pe întreg teritoriul unității de 
producție, inclusiv și al pășunilor, perioada conversiei va constitui 24 de luni comune 
pentru pășuni și pentru animale, iar dacă animalele au fost aduse în gospodărie după ce 
aceasta a fost certificată ca ecologică, durata perioadei de conversie va fi:

• 12 luni pentru taurinele pentru carne;
• 6 luni pentru alte animale pentru carne (ovine, caprine și porci);
• 12 săptămâni pentru animalele de lapte (vaci, oi, capre);
• 10 săptămâni pentru păsările pentru producția de ouă și/sau carne, cumpărate 

până la vârsta de până la 3 zile:
• 12 luni pentru albine, dacă familia a fost procurată din stupine convenționale.
În perioada de conversie are loc trecerea animalelor de la sistemul tradițional de 

întreținere la legătură în adăposturi la întreținerea în sistem liber, adăposturile fiind 
aduse la condițiile respective. În unele cazuri pot fi obținute derogări de la aceste cerințe, 
însă numai pentru o anumită perioadă stabilită de specialistul care efectuează inspecția. 
În continuare, animalele crescute în astfel de ferme vor fi animale ecologice, iar dacă vor 
fi aduse din alte gospodării, acestea trebuie să fie tot ferme ecologice.

Durata perioadei de conversie în acvacultură este de: 
• 24 luni: pentru instalațiile care nu pot fi drenate, curățate și dezinfectate;
• 12 luni: pentru instalațiile care au fost drenate sau care au facut obiectul unui vid 

sanitar;
• 6 luni: pentru instalațiile care au fost drenate, curățate si dezinfectate;
• 3 luni: pentru instalațiile cu apă în circuit deschis.
În situația în care se aduc documente justificative Organismului de Inspecție și 

Certificare, se poate obține o derogare ce poate scurta perioada de conversie (nu mai 
puțin de 12 luni). După o analiză obiectivă a gospodăriei agricole supuse conversiei se 
elaborează un program tehnologic în vederea aducerii terenurilor agricole la un potențial 
de producție ecologică.

ÎNTREBĂRI DE CONTROL
1. Care sunt beneficiile agriculturii ecologice?
2. Care sunt principalele reguli ale agriculturii ecologice?
3. Care sunt paşii necesari pentru conversia la agricultura ecologică?
4. Care este durata conversiei la agricultura ecologică pentru terenurile agricole?
5. Care este baza legislativă a agriculturii ecologice în RM?

SISTEMUL DE AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ



19

3. CULTIVAREA PLANTELOR 
ÎN SISTEMUL DE AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ

3.1. SOLUL SĂNĂTOS – BAZA AGRICULTURII ECOLOGICE
Solul reprezintă unul dintre principalele elemente tehnologice necesare pentru 

funcţionarea fermelor ecologice. Agricultura ecologică pornește de la conceptul că 
solul este un organism viu și necesită grijă pentru sănătatea lui. Succesele agriculturii 
ecologice depind de productivitatea terenurilor, de păstrarea fertilităţii și de capabilitatea 
agricultorului de a utiliza potenţialul solului în activităţile agricole aplicate, pentru 
obţinerea unui produs alimentar de calitate.

Trebuie să reținem faptul că, solul nu este o masă inertă, ci un ansamblu de minerale 
(particule), de materii organice (humus etc.) și de organisme vii (biota), aflate într-o stare 
bine echilibrată, iar utilizarea, ca mijloc de producţie în agricultură, îi modifică esenţial 
părţile componente, pe care producătorul trebuie să le menţină permanent în agricultura 
ecologică, prin încorporarea în sol a resturilor organice și prin alte multiple activităţi 
menite să păstreze solul.

Solurile s-au format în perioade foarte îndelungate, dar la utilizare în agricultură, 
prin influențe asupra stării lui calitative (de pildă, eliminarea păturii vegetale, extragerea 
odată cu recolta a unor elemente nutritive) echilibrul este dereglat. O utilizare și o 
potrivire atentă a tuturor componentelor din sol (în deosebi procesele legate de materia 
organică), menţin, restabilesc și păstrează solul o perioadă îndelungată, punându-i în 
valoare capacităţile productive. Este cunoscut că, terenurile pe care renovarea fertilităţii 
solului nu se produce, de regulă, degradează, sunt scoase rapid din circuitul agricol, de 
acea fertilitatea solului în agricultura ecologică trebuie să fie renovată, reprodusă activ.

În agricultura ecologică, solul trebuie menţinut în funcţie de corp viu, cu materie vie 
(floră, microfloră, faună, micro faună) și în care au loc multiple procese active specifice 
vieţii (asimilaţia și dezasimilaţia, sinteza și descompunerea de substanţe organice, 
acumularea și eliberarea de energie etc.). În sol, elementele pentru nutriţia plantelor 
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sunt reţinute și acumulate sub formă de substanţe organice și eliberate pe parcurs prin 
mineralizarea treptată a acestora şi participarea microorganismelor. Astfel, solul datorită 
afânării, porozităţii, conţinutului de aer, reţinerii apei, acumulării substanţelor nutritive 
- poate fi un mediu fizic, chimic și biologic dinamic, echilibrat, supus lucrării solului, 
asolamentului, apei, aplicării îngrăşămintelor organice și minerale, măsuri care vor 
asigura condiţii favorabile plantelor agricole pentru creștere, dezvoltare și fructificare.

Agricultura ecologică prevede calitate naturală, sănătoasă a solului, care, ulterior, 
se va regăsi și în calitatea alimentelor.

Agricultura ecologică, spre deosebire de cea convenţională, reprezintă un sistem 
de gospodărire care contribuie la dezvoltarea sistemelor agroecologice vitale, de aceea se 
cere grijă deosebită faţă de sol și de organismele care îl populează.

Grija faţă de sol prevede:
• Încorporarea cantităţilor necesare de materiale energetice sub formă de 

fertilizanţi organici compostaţi;
• Stimularea activităţii biotei pentru a garanta mineralizarea substanţelor și 

dezagregarea mineralelor, cu scopul obţinerii elementelor de nutriţie în formă 
simplă și ușor asimilabile de rădăcinile plantelor;

• Păstrarea și ameliorarea activităţii biotei și populaţiilor de râme;
• Acoperirea deplină a solului cu culturi agricole pe o perioadă îndelungată, 

inclusiv siderate, ceea ce garantează protecţia biotei solului și a structurii lui, 
dezvoltării ulterioare a proceselor microbiologice active.

Agricultura ecologică prevede protejarea îndelungată a fertilităţii solului pentru 
susţinerea nivelului și calităţii humusului, asigurarea culturilor agricole cu azot prin 
folosirea culturilor leguminoase, a gunoiului de grajd, prin aplicarea mijloacelor de 
combatere a organismelor dăunătoare, care să nu afecteze componentele biotice ale 
solului.

În scopul unui management durabil al resurselor de sol, se impun următoarele 
măsuri:

• Încorporarea permanentă în sol a materialului energetic sub formă de resturi 
organice;

• Susţinerea și stimularea activităţii biologice cu scopul transformării și 
mineralizării substanţelor organice pentru obţinerea elementelor de nutriţie sub 
forme ușor asimilabile de către plantele agricole;

• Acoperirea deplină a terenurilor agricole cu plante de cultură, inclusiv siderate, 
pe o perioadă cât mai îndelungată de timp, în scopul protejării organismelor vii 
din stratul superficial al solului, cât și a structurii solului la impactul negativ al 
secetei, ploilor abundente și a vânturilor puternice.

• Tehnologiile ecologice de cultivare a plantelor agricole impun monitorizarea 
sistemică a conţinutului de substanţe organice și conţinutului de elemente 
nutritive mobile în sol.

Sub aspect ecopedologic agricultura organică contribuie la:
• protejarea permanentă a fertilităţii prin susţinerea nivelului ridicat de 
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materie organică (humus), la stimularea activităţii biologice și minimalizarea 
intervenţiilor mecanice asupra solului;

• asigurarea indirectă a procesului de nutriţie a plantelor cu elemente nutritive 
relativ insolubile, care devin accesibile în urma acţiunii proceselor biologice din 
sol;

• aprovizionarea culturilor cu azot prin folosirea plantelor leguminoase cu 
capacitate ridicată de fixare biologică a acestui element și reciclarea eficientă a 
materialului organic (resturi vegetale, gunoi de grajd etc.).

În Republica Moldova cele mai bune recolte se se obțin pe solurile cu fertilitate 
înaltă, în deosebi, cernoziomurile:

• Cernoziomurile argilo-iluviale (podzolite), indicii de bonitate după proprietăţile 
solului – 88 puncte, după recolta culturilor de câmp 83-94 puncte;

• Cernoziomurile tipice mediu humifere (tipice), indicii de bonitate după 
proprietăţile solului – 88 puncte, după recolta culturilor de câmp 83-94 puncte;

• Cernoziomurile tipice slab humifere (obișnuite) şi cernoziomurile carbonatice, 
indicii de bonitate după proprietăţile solului – 71 puncte, după recolta culturilor 
de câmp 66-78 puncte.

În cadrul agriculturii ecologice, terenurile sunt apreciate după pretabilitatea lor 
pentru culturile de câmp și legume (terenuri arabile), viticultură (pentru soiuri tehnice 
și de masă), pomicultură – plante multianuale și specii de portaltoi.

Terenurile pe care se practică agricultura organică trebuie să fie situate faţă de 
câmpurile cu agricultura tradiţională la o distanţă care să nu permită poluarea directă 
sau indirectă a acestora.

3.2. ROTAŢIA CULTURILOR 
Cultivarea aceleiași plante pe aceeași parcelă timp de mai mulți ani duce la 

creșterea potențialului de atac al agentilor patogeni, al dăunătorilor, buruienilor, dar 
și diminuarea resurselor solului în substanțe nutritive pentru plante, si, prin urmare, 
la descreșterea productiei plantelor cultivate. Ca urmare, succesiunea culturilor în 
timp și spațiu reprezintă soluția optimală pentru evitarea dezechilibrelor care se pot 
produce în agroecosisteme. Prin asolament se subînțelege împărțirea terenului cultivat 
în parcele (sole) și repartizarea rațională a plantelor ce urmează a fi cultivate pe aceste 
sole. Prin rotație se percepe modul în care se succed plantele în decursul timpului pe 
aceeași solă; deci asolamentul se referă la spațiu, iar rotația – la timp (Fig 3.1). Rotațiile 
culturilor agricole,  combinate cu aplicarea chibzuită a îngrașămintelor organice și 
asociate cu o lucrare rațională a solului, permit soluţionarea multiplelor probleme cu 
care se confruntă fermierul13:

• îmbină culturile cu cerinţe diferite în elemente nutritive, reciclează substanțele 
nutritive;

• asigură un echilibru dintre nivelul de producţie obţinut şi restabilirea fertilităţii 
solului, ameliorează structura solului, ajută la aerarea solului; 

13 Boincean B. Ghid practic pentru agricultura ecologică (culturi de câmp):  Chișinău, Eco-Tiras, 2016 (Tipogr. „Elan Poligraf”). 104 p.
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• acumulează o cantitate mai mare de 
apă în sol;
• utilizează apa şi substanţele nutritive 
din straturile mai profunde de sol, 
contribuind, în același timp, la infiltrarea 
mai bună a apei în straturile mai profunde 
ale solului;
• contribuie la combaterea buruienilor, a 
dăunătorilor și a bolilor;
• contribuie la o rezistenţă mai înaltă în 
condiţiile nefavorabile ale mediului (secetă, 
arșiţă, îngheţ etc.) şi, prin urmare, conferă 
o stabilitate mai mare culturilor pentru mai 
mulți ani.

Asolamentul și rotația culturilor se stabilesc ținându-se cont de urmatoarele principii:
• împărțirea terenului în mai multe parcele relativ uniforme cu însușiri fizico-

chimice;
• prevenirea cultivării speciilor și varietăților improprii zonei și solului respectiv;
• alternarea culturilor rezistente și a celor sensibile la infestarea cu buruieni, boli 

și dăunători, care împreună cu alte practice agricole vor contribui la creșterea 
gradului de autoreglare a nivelului de infestare a semănăturilor;

• alegerea culturilor ale căror produse sunt indispensabile gospodăriei agricole și/
sau au efecte favorabile asupra solului;

• o diversitate cât mai mare de culturi, în spaţiu şi în timp, împreună cu o 
biodiversitate cât mai mare în agroecosisteme, folosind un carcas de fâșii de 
păduri;

• cultivarea leguminoaselor anuale sau perene pentru restabilirea fertilităţii solului;
• alternarea cultivării plantelor cu înrădăcinare adâncă cu cele cu înrădăcinare 

superficială;
• cultivarea culturilor mixte şi succesive, precum și a plantelor pentru îngrășăminte 

verzi.

Asolamentele se pot clasifica după tipul culturilor și importanța economică a 
acestora. Clasificarea curenta a asolamentelor cuprinde:

• asolamente agricole,
• asolamente furajere,
• asolamente speciale,
• asolamente mixte.

Asolamentele agricole mai sunt cunoscute și cu denumirea de asolamnte de câmp 
sau generale.  Plantele în aceste asolamente se cultivă, în general, pe suprafețe mari și 
produc materie primă care poate servi atât în producerea alimentelor pentru om, în 
producerea nutrețurilor pentru animale, cât și pentru diferite produse din industria 
agro-alimentară (Fig 3.2). O valoare adăugată au asolamentele agricole care includ o 

Fig. 3.1. Rotaţia culturilor – veriga de bază 
a sistemului de agricultură ecologică
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solă (parcelă) cu ierburi perene, care 
mai poartă denumirea și de solă 
săritoare sau solă amelioratoare. 
Solele cu ierburi perene se introduc 
în cazul când producția fermei este 
diversificată, respectiv, acolo unde 
exista si producție zootehnică. 
Introducerea solei amelioratoare este 
necesară și datorită îmbunatațirii 
însușirilor fizice ale solului, în special 
pe terenurile cu pante afectate 
de eroziune. În gospodăriile bine 
organizate se practică asolamente de 
3-6 ani. Cu cât numărul de culturi 
din asolament va fi mai mare, cu atat sistemul de rotație va deveni mai complex, iar 
efectele acestuia mai benefice, atât asupra producției agricole, cat si, în general, asupra 
calității solului și mediului înconjurător.

Asolamentele furajere se aplică oriunde este nevoie de o bază furajeră importantă 
pentru dezvoltarea zootehniei. Acest tip de asolamente poate cuprinde, sau nu, sole cu 
ierburi perene.

Asolamentele speciale se practică pentru anumite tipuri de culturi, care necesită o 
tehnologie specifica. Este vorba despre:

• asolamentele legumicole, unde se pot înființa culturi succesive;
• asolamentele cu îngrașăminte verzi, unde se urmărește scopul de a ameliora 

proprietățile fizice, chimice și biologice ale unor soluri degradate;
• asolamente cu plante medicinale;
• asolamente de livadă;
• asolamente de pepienieră - pomicole și viticole.
Aceste tipuri de asolamente se 

organizeaza în zonele care permit 
cultivarea unor specii importante 
din punct de vedere economic, iar 
solurile se potrivesc foarte bine 
pentru culturile menționate mai sus.

Asolamentele mixte pot 
include culturi diverse, cu specii 
de plante de câmp, specii furajere 
sau horticole. Aceste tipuri de 
asolamente se practică în agricultura 
ecologică ale cărei principii insistă pe 
diversitatea producției agricole si pe 
autosuficiență (Fig. 3.3).

Fig. 3.2. Culturile prășitoare trebuie să fie 
amplasate preponderant pe terenuri plane

Fig 3.3. Asolamentele mixte – o armonie între 
culturile anuale și multianuale
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Criteriile pentru rotația culturilor sunt următoarele:

a. Stabilirea structurii culturilor necesită să răspundem la următoarele întrebări:
• Ce trebuie de produs? Culturi care produc alimente, furaje, medicamente etc. 

Dacă obiectivul Dvs este de a vinde producția, asigurați-vă, mai întâi, că există o 
piață a producției plantelor pe care le planificați pentru cultiuvare.

• Va crește bine? Aceasta depinde de mai mulți factori: fertilitatea solului, relieful, 
cantitatea de precipitații, umiditatea solului, sezonul (unele culturi și varietăți nu 
cresc bine în anumite perioade ale anului) etc.

• Ce fel de rădăcini au plantele? Lucerna, sfecla de zahăr, cerealele înalte (mei, 
porumb, sorg etc.) sau unele legume au rădăcini puternice care pătrund adânc în 
sol. Rădăcinile acestora îmbunătățesc structura solului și porozitatea. Deci, dacă 
solul este compactat, alegerea este foarte bună. 

• Îmbunătățesc fertilitatea solului? Legumminoasele îmbunătățesc fertilitatea 
solului prin fixarea azotului din aer. Ele folosesc o parte din azot pentru propriile 
necesități, iar restul îl lasă în sol. Cerealele și alte plante pot utiliza acest azot 
dacă se cultivă cu leguminoasele (în benzi sau ca culture succesive) sau dacă sunt 
cultivate ca fiind următoarea cultură în rotație.

• Acoperă bine solul? Culturile prășitoare nu acoperă solul bine, iar cerealele și 
unele leguminoase acoperă solul foarte repede după ce sunt plantate.

• În ce măsură valorifică îngrășămintele și apa? Plantele legumicole utilizează 
îngrășămintele organice bine descompuse, aplicate în anul de cultură, pe când 
cele organice nefermentate nu sunt suportate de rădăcinoase, bulboase, pepeni 
verzi etc. În consecință, aceste specii vor urma în cadrul rotației dupa specii 
care folosesc bine aceste tipuri de îngrășăminte (plante din familiile Solanacee, 
Cucurbitacee etc.).

• Plantele selectate cresc bine cu alte culturi? Culturile agricole trebuie să fie din 
diferite familii botanice pentru a preîntâmpina transmiterea bolilor și dăunătorilor 
specifice plantelor din aceeași familie.Trebuie de găsit combinații de culturi care 
se completează reciproc. De exemplu, cerealele cresc bine cu leguminoasele: 
cerealele beneficiază de azotul fixat de leguminoase. Două leguminoase diferite 
sau două cereale diferite nu se dezvoltă bine împreună, deoarece au aceleași boli 
și aceiași dăunători.

b. Alegerea soiurilor potrivite.
Unele soiuri cresc repede și produc un randament într-un timp scurt, altele au 

nevoie de mai mult timp până la recoltare. Unele sunt mai înalte decât altele sau produc 
mai multe frunze. Unele necesită mai multe sau mai puține substanțe nutritive, altele 
sunt mai tolerante la secetă sau la dăunători. Folosirea speciilor cu durata de vegetație 
diferită permite folosirea intensivă a terenului prin înființarea de culturi succesive, 
asociate, duble sau anticipate. Alegeți un soi care are caracteristicile pe care le doriți.
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c. Alegerea unei rotații a culturilor.
Pentru organizarea unui asolament, care să realizeze sporuri de producţie şi eficienţă 

economică optimă, trebuie să se ţină cont de mai mulți factori, inclusiv următorii:
• Condiţiile naturale: tipul de sol, relieful, expoziţia, adâncimea apei freatice, 

cantitatea de precipitaţii, temperatura etc., sunt factori care trebuie luați în 
considerație atât referitor la speciile ce se vor cultiva într-o zonă sau alta, cât şi la 
hibrizii şi soiurile din cadrul fiecărei specii;

• Cerinţele economico-organizatorice;
• Cerinţele agrobiologice ale plantelor.
• Faceți o listă a culturilor pe care doriți să le cultivați, luând în considerare 

următoarele recomandări14:
 Selectați corect premergătorii pentru toate culturile în asolament. Rotaţia 

şi succesiunea în cadrul asolamentelor se vor face în funcţie de cerinţele 
agrobiologice ale plantelor. Astfel, după plante care lasă în sol cantităţi 
mari de elemente nutritive, cum ar fi leguminoasele, să urmeze plante mari 
consumătoare de azot şi fosfor, cum sunt porumbul, grâul, sfecla, floarea- 
soarelui etc. După plante mari consumatoare de apă să urmeze plante cu un 
consum mai redus de apă. Cantităţi suficiente de umiditate pot fi acumulate în 
stratul arabil după așa predecesori cum ar fi: borceagul de primăvară, (amestec 
de măzăriche de primăvară cu ovăz la masă verde), borceagul de toamnă 
(amestec de măzăriche de toamnă cu secară de toamnă),, lucerna anul trei de 
viaţă, după prima coasă etc. Plantele legumicole cu un sistem radicular slab 
dezvoltat (usturoiul, ceapa, castraveții, verdețurile) trebuie să intre în rotație 
după cele cu un sistem radicular profund (rădăcinoasele sau pepenii), în scopul 
utilizării mai eficiente a rezervelor de nutrienți și apa din sol. Nu se admite 
cultivarea pe același câmp, doi ani consecutivi, a culturilor cu sistem radicular 
adânc, cum este sfecla de zahăr şi floarea-soarelui, din cauza consumului de 
umiditate din straturile mai adânci ale solului, ceea ce în condiţii de secetă nu 
permite restabilirea rezervelor de apă în straturile mai adânci ale solului, fapt 
care reduce randamentul culturilor.
 Includeți numaidecât în rotaţie culturile leguminoase anuale şi perene, precum 

și amestecul de culturi leguminoase şi graminee la masă verde. Ponderea lor în 
structura culturilor cultivate trebuie să constituie 1/5-1/3 din numărul total 
de câmpuri. Ele trebuie cultivate în calitate de siderate, de rând cu alte culturi. 
Cresteți culturile de acoperire: borceag de ovăs-mazare înaintede culturile 
timpurii, astfel încât patul germinativ să fie ușor de pregătit.
 Respectați termenii de reîntoarcere a culturii sau a grupului de culturi cu 

particularităţi biologice similare pe acelaşi loc în asolament. Niciodată nu creșteți 
o cultură după ea însăși. O specie de plante pot sa revină pe aceeași suprafață de 
teren dupa 3-4 ani. Intervalul de timp dintre semănăturile de floarea-soarelui 
şi alte culturi tehnice (soia, rapiţa ș.a.) nu trebuie să fie mai mic de 5 ani, din 
cauza riscului atacului de boli.

14 Mohler C.L., Johnson S.E. 2009. Crop Rotation on Organic Farming: A planning manual. Natural Resource, Agriculture, and 
Engineering Services (NRAES), Cooperative Extension, Ithaca, NY.
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 Luați în considerație durata de vegetaţie a culturilor în asolament și, mai 
ales, în rotația culturilor în sensul în care eliberează terenul în etape diferite. 
Pentru culturile ce se înființează toamna sau primavara devreme, culturile 
premergatoare trebuie sa elibereze terenul devreme, pentru a permite pregătirea 
solului. 

Numărul solelor din asolament trebuie sa fie egal cu numarul anilor de rotație. În 
cadrul asolamentului se stabilesc câteva culturi de bază ce vor ocupa fiecare câte o solă, 
iar speciile cu pondere mică, dar cu tehnologii de cultură asemanatoare, pot fi grupate pe 
aceeași solă, pentru o mai bună rotație și folosire eficientă a terenului. Unele scheme de 
rotaţie a culturilor sunt prezentate în Anexa 1. Fiecare asolament trebuie să asigure un 
bilanţ nedeficitar de materie organică în sol. Includerea culturilor leguminoase perene, 
precum şi a amestecului de leguminoase-graminee, nu permite compensarea pierderilor 
mineralizaţionale de materie organică din sol. Din aceste considerente, îmbinarea 
fitotehniei şi zootehniei este cea mai potrivită soluţie pentru asigurarea unui circuit de 
energie şi nutrienţi în fiecare gospodărie pe bază ecologică.

Crearea unui carcas de perdele forestiere trebuie să precedeze împărţirii câmpurilor 
pe sole în cadrul asolamentelor (Fig. 3.4). Efectul perdelelor forestiere se extinde până 
la 20-30 înălţimi de copaci. Distanţa dintre perdelele forestiere pe solurile grele argilo-
lutoase de cernoziom tipic şi obișnuit pe pante de până la 5° trebuie să fie de 400 metri, 

iar pe soluri carbonate de 300 m. Odată 
cu creșterea înclinaţiei pantei, distanţa 
dintre perdelele forestiere se reduce la 200 
de metri. Lăţimea lor variază în limitele a 
10-20 m, iar înălţimea arborilor este mai 
importantă decât lăţimea lor. Perdelele 
forestiere trebuie să fie amplasate 
perpendicular direcţiei vânturilor 
predominante. Este importantă alegerea 
corectă a speciilor de arbori şi arbuști 
pentru condiţii de stepă, toleranţi la 
condițiile de secetă.

Circa 80% din terenurile agricole sunt amplasate pe versanți și multe din ele sunt 
afectate de eroziunea solurilor. Pentru protecţia antierozională a solurilor este necesar 
de a se lua în consideraţie următoarele momente:

• capacitatea antierozională a culturilor şi capacitatea culturilor de a îmbunătăţi 
calitatea solului;

• posibilitatea menţinerii suprafeţei solului acoperite cu mulci pe parcursul 
întregului an; 

• respectarea densităţii optime a plantelor; 
• reducerea numărului de lucrări agricole.

Fig 3.4. Perdelele forestiere – o măsură 
obligatorie în sistemul de agricultură ecologică
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ÎNTREBĂRI DE CONTROL
1. Care este rolul rotației culturilor?
2. Ce trebuie să luăm în considerație când elaborăm un asolament?
3. Ce fel de asolamente cunoaşteți?
4. Care sunt criteriile pentru rotația culturilor?
5. Ce trebuie să întreprindem pentru a asigura protecţia antierozională a solurilor pe pante?

Principiul general pentru asolamentele amplasate pe pantă este necesitatea 
reducerii ponderii culturilor prășitoare şi a dimensiunii câmpurilor15. Odată cu creșterea 
înclinaţiei pantelor crește ponderea culturilor de semănat compact, inclusiv a ierburilor 
perene (Fig. 3.5). Acestea din urmă au proprietate atât de protecție a solurilor contra 
eroziunii, cât și de îmbogățire a  solurilor cu materie organică. Pentru a asigura o 
acoperire permanentă a solului, în special pe terenurile în pantă, este important să se 
țină cont de următoarele aspecte:

• Timpul de lucrare a solului;
• timpul de plantare sau însămânțare;
• cultivarea mixtă a culturilor;
• cultivarea plantelor de acoperire;
• mulcirea;
• timpul de lucrări mecanice pentru reducerea gradului de îmburuienare;
• semănarea culturilor pentru îngrășămintele verzi;
• disponibilitatea speciilor adecvate pentru condițiile locale;
• costurile pentru semințe, material săditor, pentru tehnologia de creștere, 

recoltare, păstrare și comercializare;
• disponibilitatea apei;
• disponibilitatea forței de muncă;
• utilizarea suplimentară a culturilor secundare.

Folosirea raţională a terenurilor 
agricole înglobează o serie de practici 
agricole, bazate pe cunoașterea 
aprofundată a relaţiilor plantă-sol-
mediu. Optimizarea acestor relaţii 
în cadrul agro-ecosistemului include 
soluţionarea diferenţiată a problemelor 
legate de amplasarea şi rotaţia culturilor, 
sistemul de lucrare a solului, sistemul de 
management a fertilității solului, precum 
și a protecției plantelor de buruieni, boli 
și dăunători.

15 Bivol E, Ciubotaru V. Cartea Fermierului, Redactor stilizator: Boris Iarincovschii. Chișinău, Editura „Continental Group”, 2005. 
264 p.

Fig 3.5. Cultivarea culturilor
în fâşii pe pante.
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3.3. CULTURILE DE ACOPERIRE ŞI INTERCALATE

Păstrarea permanent acoperită a suprafeței solurilor cultivate cu vegetație este 
una dintre cele mai importante măsuri, fiind la îndemâna oricărui fermier, în lupta cu 
procesele de degradare a solului prin eroziune, pierderea stratului fertil, a nutrienților și 
a materiei organice. Solul este cel mai sensibil la destructurare și la producerea eroziunii 
dacă, pe parcursul întregului an, este neacoperit sau este slab acoperit cu vegetație, mai 
ales în timpul precipitațiilor și vânturilor puternice. Pe lângă protecția solului, culturile 
de acoperire și intercalate, utilizate corect, pot aduce numeroase beneficii atât fermierului 
cât și agroecosistemului în ansamblu.

Culturile de acoperire

Orice plantă, care acoperă solul, îl protejează de eroziune și îmbunătățește fertilitatea 
solului, poate fi utilizată în calitate de cultură de acoperire. Aceasta poate fi o plantă 
leguminoasă, cu efecte benefice multiple, sau oricare altă plantă cu o viteză de creștere 
înaltă, producție de biomasă sporită și capacitate de a asigura acoperirea permanentă a 
solului. Cele mai bune culturi de acoperire corespund următoarelor cerințe:

• Semințele sunt ieftine, accesibile, se recoltează, păstrează și reproduc ușor;
• Plantele cresc rapid și acoperă solul în scurt timp;
• Sunt rezistente la dăunători și boli;
• Produc o cantitate sporită de materie organică și biomasă uscată;
• Fixează azotul din aer și îl încorporează în sol;
• Au un sistem radicular care ameliorează compactizarea solului și regenerează 

solurile degradate;
• Cultura este semănată și gestionată ușor atât de una singură, cât și în asociație 

cu alte culturi.

În afară de prevenirea scurgerilor de suprafață și a eroziunii solului, culturile de 
acoperire contribuie și la:

• îmbunătățirea capacității de infiltrare și reținere a apei în sol;
• îmbunătățirea stabilității agregatelor solului;
• reducerea formării crustei la suprafața solului;
• introducerea în sol a substanței organice active – cantități sporite de biomasă ce 

conține compuși cu viteză diferită de descompunere;
• scăderea pierderilor de azot, mai ales în cazul speciilor de leguminoase, care 

stochează în sistemul lor radicular o cantitate importantă de N fixat pe cale 
biologică;

• suprimarea buruienilor – prin înființarea rapidă a covorului vegetal;
• suprimarea bolilor și dăunătorilor din sol – prin susținerea microflorei benefice 

din sol și producerea compușilor supresivi;
• susținerea diversității speciilor de insecte benefice (polenizatori, prădători, 

entomofagi).
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Informațiile disponibile sugerează că speciile precum facelia (Phacelia tanacetifolia), 
trifoiul (Trifolium repens), lucerna (Medicago sativa), Lathyrus spp. și măzărichea (Vicia 
villosa și Vicia sativa), prezintă potențial înalt pentru a fi utilizate în calitate de culturi 
de acoperire. Un instrument util pentru selectarea culturilor de acoperire în funcție de 
necesitate poate fi găsit pe pagina web, creată în cadrul proiectului OSCAR finanțat de 
Uniunea Europeană16.

Culturile de acoperire oferă multiple oportunități de includere în rotația culturilor 
și pot fi utilizate în calitate de:

Îngrășăminte verzi – utilizate, în primul rând, pentru adăugarea substanțelor 
nutritive și a materiei organice în sol, 
protejând și îmbunătățind calitatea 
solului. Plantele utilizate în calitate de 
îngrășăminte verzi sunt cultivate un 
interval determinat de timp pe parcursul 
unei rotații, atunci când câmpul agricol 
nu este folosit, fiind încorporate în sol 
înainte de stabilirea culturii următoare 
(Fig. 3.617).

Mulci verde (viu) – culturi plantate 
în calitate de covor viu ce acoperă solul 
pe tot parcursul sezonului de creștere 
(Fig. 3.718). Cultura de acoperire este 
cultivată sub cultura principală, pentru a 
suprima creșterea buruienilor și pentru a 
reduce eroziunea solului. O preocupare 
importantă privind utilizarea mulciului 
verde este concurența cu cultura 
principală. Prin urmare, este important 
ca planta utilizată în calitate de mulci viu 
să fie complementară culturii de bază și 
tolerantă la umbră. Pentru managementul 
mulciului viu, urmează a fi utilizată 
suprimarea mecanică, cum ar fi cositul.

Mulci – biomasă vegetală lăsată 
la suprafața solului (Fig. 3.819). Acesta 
are proprietatea de a limita germinarea 
semințelor de buruieni prin interceptarea 
luminii solare, împiedicându-le să ajungă 
la suprafața solului.

16 https://web5.wzw.tum.de/oscar/toolbox/database/database.html
17 https://pxhere.com/en/photo/1044691
18 https://www.flickr.com/photos/nrcsmassachusetts/28012082763
19 https://pixabay.com/en/mulch-dirt-topsoil-natural-1100555

Fig. 3.6. Îngrășăminte verzi.

Fig. 3.6  Îngrășăminte verzi.
(Sursa https://pxhere.com/en/photo/1044691 ) 

Fig. 3.7. Mulci verde.

Fig. 3.7. Mulci verde.
(Sursa https://www.flickr.com/photos/

nrcsmassachusetts/28012082763)

Fig. 3.8. Mulci.

Fig. 3.8. Mulci.
(Sursa https://pixabay.com/en/mulch-dirt-topsoil-

natural-1100555/)
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Așa numitele „catch crops” – culturi plantate pentru o perioadă scurtă de timp, după 
recoltarea culturii principale, în scopul reducerii levigării prin menținerea substanțelor 
nutritive în apropierea sistemului radicular. Această strategie de utilizare a culturilor 
de acoperire demonstrează rezultate promițătoare privind disponibilitatea azotului și 
sulfului în sol. Hrișca este singura cultură cunoscută care este capabilă să mobilizeze 
fosforul. Nici una din culturile cercetate nu este capabilă să crească disponibilitatea și 
absorbția potasiului de către culturile următoare.

Se disting două perioade principale de semănat a culturilor de acoperire: toamna 
și vara. Culturile de toamnă/iarnă se seamănă după desființarea culturii anterioare 
(septembrie-octombrie), când umiditatea permite, și pot fi: secară (Secale cereale), ovăz 
(Avena sativa), măzăriche (Vicia spp.), trifoi incarnat (Trifolium incarnatum), sulfină 
(Melilotus officinalis), ridiche furajera (Raphanus sativus), muștar (Brassica sp.), nap 
(Brassica rapa subsp. rapa) ș.a. Culturile de vară se seamănă, de obicei, după o cultură de 
păioase sau mazăre (iulie), cu cât mai devreme cu atât mai bine, și pot fi: sorg (Sorghum 
bicolor), iarbă de Sudan (Sorghum sudanense), hrișca (Fagopyrum esculentum), fasolița 
(Vigna unguiculata), soia (Glycine max), facelia (Phacelia tanacetifolia), mazărea (Pisum 
sativum), fasolea (Phaseolus vulgaris), trifoiul incarnat, trifoiul de Alexandria (Trifolium 
alexandrinum), sulfina, napii, ridichea furajeră, muștarul. Culturile de toamna/iarna se 
pot însămânța în miriște, printre resturile culturii anterioare (de preferat), sau după 
pregătirea patului germinativ, imediat după desființarea culturii anterioare. Cultura 
de acoperire se desființează primăvara (martie-mai) prin cosire, tocare, tăvălugire sau 
încorporare, cu 1-10 zile înainte de semănatul culturii principale. Cultura următoare se 
însămânțează fie în miriște (de preferat), fie după pregătirea patului germinativ.

Culturile de acoperire de vară, se seamănă cât mai devreme, imediat după recoltarea 
culturii anterioare, mai ales în condițiile climatice din zonele de câmpie. Aceste culturi se 
pot semăna direct în miriște fără lucrarea solului (pentru a împiedica pierderea apei din 
sol) sau după pregătirea patului germinativ. Se desființează toamna, în cazul în care sunt 
urmate de o păioasă, sau primăvara următoare, dacă urmează o cultură de primăvara. 
Cultura următoare se seamănă fie în miriște (de preferat), fie după pregătirea patului 
germinativ, la 1-10 zile după desființarea culturii de acoperire.

Culturile intercalate
Culturile intercalate se referă la practica cultivării a două sau mai multe culturi în 

vecinătate: două culturi de bază, o cultură de bază și una de acoperire sau o altă cultură 
care aduce beneficii culturii de bază. Printre beneficiile utilizării culturilor intercalate 
pot fi evidențiate:

• îmbunătățirea structurii solului prin alternarea diferitor sisteme radiculare și 
introducerea diferitor forme de materie organică în sol;

• prevenirea eroziunii solului;
• menținerea unor niveluri balansate ale fertilității solului prin utilizarea culturilor 

cu diferite necesități nutritive;
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• asigurarea unei stabilități a agroecosistemului prin diversificarea acestuia;
• sporirea recoltelor datorită utilizării complementare a resurselor și oferirii unor 

beneficii, ca, de exemplu, azotul fixat de către plantele leguminoase;
• suprimarea buruienilor, reducerea susceptibilității la atacul dăunătorilor și 

patogenilor;
• favorizarea polenizatorilor și insectelor benefice prin cultivarea plantelor cu 

diferite perioade de înflorire.

Practicarea culturilor intercalate necesită abilități de gestionare a competiției 
dintre culturile utilizate și de menținere a acesteia în echilibru (unele informații privind 
asocierea culturilor pot fi găsite în Anexa 3a). Atunci când două sau mai multe culturi 
cresc împreună, fiecare trebuie să dispună de spațiu adecvat pentru a spori cooperarea 
și reduce competiția. La aplicarea culturilor intercalate trebuie luate în considerație 
următoarele elemente esențiale:

• Aranjarea spațială,
• Densitatea plantelor,
• Perioada de maturizare,
• Forma, dimensiunile plantelor.

Există cel puțin patru modele de bază de aranjare spațială a culturilor intercalate. 
Cele mai frecvent întâlnite sisteme de culturi intercalate sunt:

Culturi intercalate în rând – 
cultivarea a două sau mai multe culturi 
concomitent cu minim o cultură plantată 
în rânduri (Fig. 3.920). Spre exemplu, 
culturile mai înalte pot fi utilizate pentru 
a proteja cultura de bază, mai scundă, 
de stresul termic și hidric, prin formarea 
umbrei și reducerea vitezei vântului.

Culturile intercalate în fâșie – 
plantarea culturilor în fâșii destul de 
late, care să permită utilizarea utilajelor 
agricole, dar destul de aproape una de 
alta, pentru a asigura interacțiunea 
dintre acestea, de exemplu, intercalarea 
grâului și a fasolei (Fig. 3.1021). Datorită 
simbiozei dintre bacteriile fixatoare de 
azot și culturile leguminoase, acestea 
din urmă prezintă concurență redusă în 
ceea ce privește rezervele de azot din sol, 
iar în unele cazuri chiar furnizează azot 
pentru plantele din preajmă.

20 https://pxhere.com/en/photo/779640
21 https://www.flickr.com/photos/oregonstateuniversity/3698868914

Fig. 3.9. Culturi intercalate în rând. 
(Sursa https://pxhere.com/en/photo/779640)

Fig. 3.10. Culturi intercalate în fâșie.
(Sursa https://www.flickr.com/photos/ 

oregonstateuniversity/3698868914 )

Fig. 3.9. Culturi intercalate în rând.

Fig. 3.10. Culturi intercalate în fâșie.
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Culturi intercalate de 
acompaniere – presupun plantarea 
unei culturi secundare în cultura de 
bază la momentul când aceasta este în 
faza de dezvoltare, dar până la recoltare, 
bunăoară, transplantarea salatei verzi 
în apropierea roșiilor (Fig. 3.1122). 
Salata verde va ocupa spațiul care încă 
nu este ocupat de roșii și va fi recoltată 
aproximativ la momentul când roșiile se 
ramifică puternic.

Culturile intercalate mixte – 
presupun creșterea a două sau mai multe 
culturi împreună fără o aranjare specifică. 
Un amestec de culturi mult prea divers din 
punct de vedere al formei, mărimii, poate 
face cultivarea și utilizarea mulciului viu 
mai dificilă și puțin efectivă. Cultivarea în 
rânduri este metoda preferată deoarece 
simplifică mult lucrul.

Unele culturi pot fi plantate în calitate 
de culturi capcană pe perimetrul culturii de 
bază sau culturi repelente, pentru a reduce 
atacul dăunătorilor (detalii suplimentare în 
capitolul 3.7).

Pentru a optimiza densitatea 
plantelor, rata de semănat a fiecărei culturi 
din amestec este ajustată sub rata totală per 
hectar. Prin reducerea ratei de semănat, 
fiecare cultură are șansa de a produce recolte 
sporite, fiind plantată în amestec. Cea mai 
mare provocare este de a cunoaște cât de 
mult urmează a fi reduse ratele de semănat. De exemplu, dacă intenționați să plantați 
porumb și mazăre și doriți o recoltă mai mare de mazăre decât porumb, ar fi ușor de 
realizat acest lucru. Rata de semănat a porumbului ar fi redusă drastic (cu 80% sau mai 
mult), iar cea a mazării ar fi aproape normală. Recolta de mazăre ar trebui să fie apropiată 
de normă, porumbul servind drept suport mecanic pentru aceasta. Dacă scopul este de 
a obține roade egale atât pentru mazăre, cât și pentru porumb, atunci ratele de semănat 
urmează a fi ajustate.

22 http://oca-testbed.blogspot.md/p/list-of-oca-trials.html

Pentru a menține o acoperire permanentă 
a solului cu plante, este necesar de luat în 

considerație următoarele:
• Perioada optimă de cultivare a solului;
• Perioada optimă de semănat;
• Producția de puieți şi transplantarea lor;
• Cultivarea mixtă;
• Culturile intercalate şi de acoperire;
• Mulcirea; 
• Perioada optimă de plivire;
• Semănarea unei culturi în calitate de 

îngrăşământ verde în afara sezonului;
• Efectul asupra roadei;
• Disponibilitatea speciilor;
• Costul semințelor;
• Disponibilitatea apei;
• Disponibilitatea forței de muncă;
• Utilizarea suplimentară a culturilor 

secundare;
• Reducerea riscului;
• Securitatea alimentară.

Fig. 3. 11. Culturi intercalate de acompaniere.
( Sursa http://oca-testbed.blogspot.md/

p/list-of-oca-trials.html)

Fig. 3. 11. Culturi intercalate 
de acompaniere. 
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Plantarea culturilor intercalate cu perioade de dezvoltare și maturizare diferite 
permite de a separa în timp momentele când fiecare dintre culturi posedă cerințe 
maxime față de aportul de nutrienți, apă și lumină solară. Maturizarea unei culturi până 
la maturizarea celeilalte permite de a diminua concurența dintre acestea. Fasolea, în 
momentul maturizării, poate suprima porumbul sau sorgul și poate reduce randamentul 
boabelor. Pentru a soluționa această problemă, porumbul trebuie să atingă etapa de 
recoltare înainte ca fasolea să înceapă dezvoltarea vertiginoasă. Selectarea culturilor sau 
a varietăților cu perioade diferite de maturizare, poate, de asemenea, să asigure recoltarea 
eșalonată a cerealelor.

Forma și dimensiunile plantelor sunt, de obicei, luate în considerare, în mod 
strategic, pentru a permite uneia din culturi accesul la lumina solară, comparativ cu 
cealaltă cultură, care are cerințe mai mici față de această resursă. Plantele de porumb 
mari, distanțate deasupra unei culturi de fasole și dovleci, ar fi un exemplu clasic.

Sistemele de culturi trebuie planificate în așa mod încât solul să fie aproape 
permanent acoperit cu plante. În culturile arabile, alegerea cu atenție a perioadei de 
semănat și plantare poate reduce riscul de eroziune a solului. După ce cultura de bază 
este recoltată, poate fi semănată o cultură care va fi utilizată în calitate de îngrășământ 
verde. Pe pante, culturile ar trebui să fie cultivate în linii de-a lungul pantelor (de-a 
lungul liniilor de contur). Aceasta va contribui la reducerea vitezei de scurgere a apelor, 
minimizând astfel eroziunea solului. În culturile care necesită timp pentru a acumula 
biomasă, intercalarea speciilor cu creștere rapidă, de exemplu leguminoase (fasole, 
lucernă, trifoi), poate ajuta la protejarea solului în fazele inițiale de creștere a culturii 
de bază. Ar fi bine să se ducă evidența culturilor semănate pe un teren pe parcursul 
mai multor ani: recoltele obținute, incidența atacului dăunătorilor și bolilor, pentru a 
optimiza regimul de cultivare și a alege sistemul optim.

ÎNTREBĂRI DE CONTROL
1. Care sunt cerințele față de culturile de acoperire?
2. Ce specii de plante pot fi utilizate în calitate de culturi de acoperire?
3. Care sunt cele mai răspândite sisteme de culturi intercalate?
4. Care aspecte urmează a fi luate în considerație pentru a menține 
cât mai mult timp solul acoperit cu vegetație?
5. Care sunt beneficiile aplicării culturilor de acoperire şi a culturilor intercalate?

3.4. SEMINȚELE ŞI MATERIALUL VEGETAL DE ÎNMULȚIRE

Una dintre cele mai grave consecințe ale activităților nesăbuite ale omului este 
extincția a numeroase specii: astăzi, 90% din producția de alimente este asigurată de circa 
120 de specii de plante de cultură. Agricultura intensivă se face responsabilă de procesul 
accentuat de eroziune genetică, cele mai afectate fiind soiurile vechi și varietățile locale 
de plante de cultură. Cei mai cunoscuți factori ai pierderii ireversibile de resurse genetice 
includ: înlocuirea culturilor autohtone cu varietăţi noi, uniforme genetic; modificările în 
practicile agricole, modul de folosire a terenului, distrugerea sau pierderea habitatelor şi 
ecosistemelor; schimbările climatice.
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Riscul coexistenței semințelor tradiționale 
cu plantele modificate genetic

Culturile modificate genetic au fost create de către companiile producătoare, care 
susțin o politică extrem de agresivă, pentru profit. Odată eliberate în mediu, fie că sunt 
culturi de testare, fie comerciale, plantele modificate genetic nu pot fi controlate, pentru 
că acestea interacționează în mod deliberat cu întregul ecosistem. Culturile tradiționale 
sau ecologice din jur pot fi impurificate prin polenizare, datorită vântului sau insectelor. 
De asemenea, intreaga biodiversitate are de suferit de pe urma culturilor modificate 
genetic rezistente la insecte și pesticide. Majoritatea insectelor care se hranesc în mod 
natural cu dăunătorii plantelor de cultură suferă sau mor dacă consumă dăunători de pe 
plantele modificate genetic. De exemplu, se întâmplă aceasta în cazul buburuzelor care 
se hrănesc cu păduchi de frunză. Una din consecințele utilizării de semințe modificate 
genetic este pierderea dreptului de a refolosi pentru culturile următoare semințele 
obținute din recoltă, cauza fiind patentele pe care le au pe aceste varietăți. În fiecare an 
fermierul va trebui să cumpere semințele de la companiile producatoare.

Procedurile de autorizare pe piață, pentru fiecare organism modificat genetic (OMG), 
sunt lipsite de transparență și insuficiente în ceea ce privește evaluarea riscurilor asupra 
sănătății, mediului, economiei și, în special, în privința protecției sistemelor agrare existente. 
Pentru că seminţele se reproduc și se înmulţesc, este imposibil să se efectueze un control 
riguros în scopul prezicerii nivelului de contaminare care rezultă din nivelurile iniţiale 
de impurităţi ale semințelor. Etichetarea seminţelor este, prin urmare, nu doar pentru 
informarea consumatorilor, dar și o condiţie esenţială pentru buna gestionare a riscurilor.

Dreptul fermierilor de a păstra şi a folosi seminţe din producţia proprie poate 
fi compromis pe măsură ce aceștia vor anticipa creșterea nivelului de contaminare a 
seminţelor în a doua generaţie. În timp ce companiile de seminţe ar profita de pe urma 
acestui fapt, venitul agricultorilor ar avea de suferit, precum și diversitatea de seminţe 
cultivate. Soluția este ca fermierii producători să-și conserve metodele tradiționale de 
cultivare și, mai ales, semințele.

Importanța resurselor vegetale tradiționale
Timp de mii de ani agricultorii din întreaga lume au produs, au selectat, au 

îmbunătățit și au creat noi varietăți de cereale, legume și alte diverse plante. Mai mult ca 
atât, ei au respectat regulile naturii. Resursele vegetale tradiționale se referă la varietăți, 
soiuri locale sau tradiționale și la semințele acestora  . Din semințele tradiționale se 
obțin varietățile locale, care sunt soiuri cu o capacitate mare de toleranță a factorilor 
nefavorabili. Varietăţile locale se caracterizează prin heterogenitate avansată. Ele au 
avantajul de a fi mult mai adaptabile la condiţiile de stres biotic și abiotic (boli, dăunători, 
secetă, conţinut scăzut de nutrienţi etc.) și de a avea calităţi gustative mai bune ca soiurile 
comerciale. Varietățile locale și dăunătorii lor s-au adaptat unii altora de-a lungul 
timpului într-un proces numit coevoluţie. Varietățile moderne au nevoie de pesticide 
pentru combaterea bolilor și dăunătorilor, spre deosebire de varietățile tradiționale care, 
de-a lungul timpului, au dobândit rezistență la o parte din ele. Semințele tradiționale ale 
varietăților locale s-au transmis din generație în generație și au rezistat în timp datorită23: 

23 Platon A. Conservarea resurselor vegetale tradiționale. Editor: Ramona Duminicioiu, Eco Ruralis, Cluj-Napoca 2011, 43 p.
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• agriculturii tradiționale și tradițiilor pentru procurarea semințelor;
• accesului limitat la piețele de semințe și/sau lipsa resurselor financiare ale 

agricultorilor;
• faptului că, varietățile moderne nu sunt întotdeauna adaptate la solurile sărace și 

nu fac față la schimbările climatice;
• faptului că, multe dintre acestea au calități nutritive mai bune decât cele moderne; 
• lipsei de informații privind varietățile moderne.

Cunoștințele tradiționale și culturile autohtone sunt din ce în ce mai recunoscute 
ca fiind vitale pentru reînnoirea ecologică atât la nivel local, national, regional, cât și la 
nivel global (Fig. 3.12). Cunoștințele tradiționale sunt calea susținerii biodiversității și 
calea asigurării securității alimentare. Pierderea varietăților locale semnifică mai mult 
decât dispariția lor din peisaj și din alimentația noastră. E un semn că am pierdut toate 
atributele unice pe care plantele care dispar le-au obținut timp de milenii, abilitatea 
de a supraviețui verilor fierbinți și iernilor aspre, de a prospera în condiții de secetă 
sau în zone predispuse la inundații, de a rezista 
dăunătorilor și bolilor. Ceea ce înseamnă că, în 
viitor, fermierii și producătorii de alimente vor avea 
mai puține opțiuni pentru a combate problemele 
cauzate de o climă schimbătoare și imprevizibilă, 
necesitând, totuși, să asigure în continuare hrana 
pentru populația în creștere.Varietățile locale 
constituie un potenţial genetic inestimabil pentru 
obţinerea unor noi soiuri de plante. Mai mult ca 
atât, heterogenitatea le permite să se adapteze în 
permanență condițiilor naturale schimbătoare și să 
profite în urma interacțiunilor cu alte plante.

Alegerea materialului săditor
Alegerea materialului săditor de înaltă calitate și a materialului de înmulțire a plantelor 

de soiuri adecvate reprezintă un factor foarte important pentru o agricultură ecologică, care 
să permită atât îmbunătățirea randamentului și a calității produselor, cât și a rezistenței 
culturilor la condițiile nefavorabile ale climei, precum și față de boli și buruieni. În mod 
ideal, întreaga producție vegetală ar trebui să se bazeze pe soiuri înmulțite și cultivate 
ecologic. În cazul în care numărul de soiuri cultivate în mod ecologic este mic sau nu există, 
pentru anumite culturi sunt permise soiuri de culturi tradiționale, cu excepția soiurilor 
sau raselor organismelor modificate genetic, care nu sunt permise în agricultura ecologică. 
Semințele vechi tradiționale, formate sub influența selecției naturale, sunt o moștenire 
foarte prețioasă, sunt o avuție pe cale de dispariție. Din semințele tradiționale se obțin soiuri 
locale/ tradiționale. Ameliorarea tradițională s-a făcut în condițiile în care nu se foloseau 
practici care erodează solul sau poluează mediul, cum se întamplă în agricultura intensivă. 
Deci, semințele tradiționale sunt potrivite pentru a susține agricultura ecologică, ele fiind 
destul de perisabile pentru a fi produse la scară agricolă mare, fapt care nu reprezintă un 
dezavantaj, deoarece acestea ar putea susține comunitățile locale prin ocuparea populației, 

Fig. 3.12. Culturile autohtone sunt
vitale pentru reînnoirea ecologică.
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prin oferirea unui preț mai bun și, totodată, ar putea menține un mediu mai curat prin 
scurtarea drumului de la producător la consumator. Semințele soiurilor tradiționale sunt 
disponibile în unele gospodării ale fermierilor, deoarece agricultorii colectează semințe bune 
de pe propriile terenuri și le păstrează pentru sezonul următor. Agricultorii își cumpără, își 
schimbă semințele cu alți fermieri sau își cultivă propriile semințe. Astfel, costul semințelor 
este minim. Semințele din soiuri locale conțin informații locale. O trăsătură remarcabilă a 
semințelor native este diversitatea lor. Semințele soiurilor locale sunt rezistente, deoarece 
și-au dezvoltat de-a lungul anilor tenacitatea față de dăunători și boli. Semințele soiurilor 
tradiționale au un nivel ridicat de toleranță la condițiile de stres și sunt adaptate condițiilor 
agroclimatice locale (Fig. 3.13).

Pentru a îmbunătăți calitatea semințelor și a materialului vegetal de înmulțire din 
punct de vedere ecologic, este necesară pregătirea fermierilor care să se specializeze în 
acest domeniu. Este necesară instruirea sub toate aspectele legate de înmulțire: creșterea 
reproducerii, evitarea polenizării încrucișate nedorite, sănătatea semințelor și a plantelor, 
problemele fitosanitare de înmulțire vegetativă, curățarea și prelucrarea semințelor, 
stocarea pe termen scurt și lung, precum și strategiile de marketing. La fermă, producția 
de semințe ar trebui combinată cu testarea soiurilor pentru a furniza cât mai multă 
informație fermierilor care sunt interesați de soiurile respective. 

Trebuie determinat tipul de înmulțire: fie pe baza de înmulțire generativă sau a 
reproducerii sexuale (prin semințe), cum ar fi salata verde, piperul, vinetele, roșiile, 

fasolea etc., sau cele care se înmulțesc vegetativ 
(reproducere asexuată), printr-o altă parte a plantei: 
tuberculi de cartofi, bulbi de ceapă și usturoi, butași, 
stoloni în căpșuni, rădăcini în sparanghel etc.

Indiferent de metoda de înmulțire care se va 
utiliza, toate semințele, precum și materialul vegetal 
utilizat, nu trebuie să conțină agenți patogeni și 
buruieni. Sănătatea semințelor, în special în timpul 
perioadei de depozitare, a răsadului, butașilor sau 
alte materiale vegetale utilizate, este esențială pentru 
prevenirea bolilor și a dăunătorilor. Semințele 
certificate sunt, în mod normal, curate, dar dacă 
astfel de semințe nu sunt disponibile pentru 
agricultori, semințele folosite trebuie tratate pentru 
eliminarea bolilor care se transmit prin acestea. De 
exemplu, tratarea cu apă fierbinte a semințelor sau 
a materialului săditor reduce substantial bolile ce se 
transmit prin semințe. Trebuie, însă, de respectat cu 
strictețe temperatura apei și timpul pentru tratare. 
Astfel, pentru tratarea tuberculelor de cartofi de 
patogeni, tuberculii se țin în apă la temperatura de 
55°C timp de 10 minute.

Fig. 3.13. Semințele soiurilor 
tradiționale sunt adaptate 

condițiilor agroclimatice locale.
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Criterii pentru evaluarea, caracterizarea și multiplicarea semințelor
Fermierii selectează semințe cu caracteristici specifice, pentru a-și satisface 

necesitățile privind cantitatea și calitatea producției pe care doresc s-o obțină, cum ar fi 
culoarea, textura, aroma; adaptarea la oscilațiile climatice; rezistența la dăunători și boli 
etc. Semințele de bună calitate reprezintă suma caracteristicilor lor genetice, fiziologice, 
fizice și de sănătate. În ceea ce privește calitatea genetică, materialul ar trebui să fie de 
origine cunoscută, deja testat în regiune și produs într-un mediu izolat. Semințele pot fi 
crescute de instituții de cercetări științifice sau de fermieri. 

Atunci când un fermier vrea să-și aleagă propriul material genetic, trebuie să țină 
cont de mai multe detalii:

• Alegerea celor mai bune plante din gospodărie: care au creștere viguroasă cu 
randament ridicat, fructe de bună 
calitate (forma, culoarea și aroma, 
dacă este cazul) etc. (Fig. 3.14);

• Plantele selectate trebuie îngrijite 
cu cea mai mare atenție;

• Fiecare plantă, care nu corespunde 
tipului ales, trebuie eliminată;

• Este necesar să se elimine plantele 
vecine cu dăunători sau boli;

• Fructele trebuie alese la maturitate 
optimă;

• După ce fructele au fost recoltate, 
totodată și semințele ar trebui 
scoase;

• Procedura pentru depozitare va 
depinde de familia plantelor.

Calitatea fizică a semințelor provine din puritatea fizică – botanică. În acest context, 
e de dorit ca fermierii să țină cont de faptul că:

• Trebuie păstrate numai semințele pure din speciile selectate și excluse cele 
străine. O atenție deosebită trebuie acordată semințelor mici ale plantelor, 
cum ar fi salata verde, ceapa, morcovul, varza, conopida etc., pentru a înlătura 
buruienile de semințe, deoarece, mai târziu, separarea va fi dificilă;

• Resturile de flori, fructe etc., trebuie înlăturate;
• Semințele trebuie să aibă o greutate și o mărime corespunzătoare, fără deteriorări 

mecanice.

Calitatea sănătoasă trebuie realizată prin obținerea semințelor într-un sol sănătos, 
bogat în materie organică, substanțe nutritive și microorganisme, astfel încât plantele să 
crească sănătoase și fără dezechilibre nutritive sau fiziologice care să le facă sensibile la 
dăunători și boli. Trebuie stabilit un control strict al plantelor nesănătoase, astfel încât să 
nu fie favorizate focarele de infecție și sursele de inoculare din plante prin insecte.

Fig. 3.14. Pentru semințe trebuie de ales cele 
mai bune plante din gospodărie.
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Conservarea semințelor
Circuitul semințelor tradiționale rămâne unul informal în cadrul comunităților 

locale, dar și acest circuit este unul vulnerabil din cauza dificultății de a menține o 
continuitate a transmiterii cunoștințelor legate de multiplicare, cultivare, procesare etc., 
deținute de puțini membri ai localităților și care, de obicei, sunt de o vârstă înaintată. 
Există, deci, necesitatea de a conserva și revitaliza semințele tradiționale, care sunt în 
pericol atât din cauza legislației nefavorabile, a imbătrânirii populației rurale, a migrării 
populatiei tinere spre zonele urbane sau peste hotare, cât și a interesului scăzut față de 
agricultură; o altă cauză fiind și extinderea agriculturii intensive, a soiurilor ameliorate 
moderne, precum si organismele modificate genetic.

Sistemele de agricultură tradițională au implementat dintotdeauna metode de 
conservare. Inițiativele de conservare depistează varietăți tradiționale vechi, le readuc în 
folosință, promovează diversitatea lor și cunoștințele vechi legate de acestea. Conservarea 
in situ şi ex situ sunt cele două mari strategii utilizate în conservarea resurselor genetice ale 
plantelor. Între aceste două strategii există o diferenţă fundamentală: conservarea ex situ 
presupune prelevarea de probe, transferul și depozitarea populaţiei unei anumite specii 
departe de locaţia originală, în timp ce conservarea in situ (în habitatul natural) implică 
stabilirea varietăţilor de interes, gestionarea și monitorizarea lor la locul de origine, în 
cadrul comunităţii căreia aparţin. Conservarea speciilor în agroecosistemul local (in situ), 
cu tehnologii tradiţionale, permite o gestionare durabilă a varietăţilor, întrucât acestea, 
în habitatul lor natural, îşi pot continua procesele evolutive sub presiunile exercitate 
de mediu, de om și de tehnologie (Fig. 3.15). Cele două strategii sunt complementare. 
Conservarea in situ oferă agricultorilor o opțiune valoroasă pentru conservarea 
biodiversității culturilor și ajută la susținerea sistemelor evolutive. Capacitatea semințelor 
locale de a supraviețui sub diferite stresuri este condiționată de baza lor genetică firească. 
Sistemul de semințe este utilizat în sistemele agricole tradiționale. Agricultorii au păstrat 
în mod consecvent semințele. Ei practică selecția, producția și economisirea semințelor 
pentru distribuirea informală a materialului săditor.

Trebuie să preluăm 
experiența Uniunii 
Europene de conservare 
a soiurilor tradiționale. 
În Europa strategia de 
conservare a varietăţilor 
locale este una foarte 
complexă, aceasta 
incluzând, pe lângă 
materialul biologic propriu-
zis și factori politici, 
economici și sociali. 
Priorităţile acestei strategii 
sunt următoarele:

Fig. 3.15. Conservarea speciilor în agroecosistemul local se 
realizează în cadrul agriculturii ecologice. 
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• Dezvoltarea metodologiilor de inventariere a 
varietăţilor locale de plante de cultură.

• Inventarierea completă a varietăţilor locale, 
pe grupuri de plante și regiuni.

• Evaluarea extincţiei și a eroziunii genetice la 
varietăţile locale.

• Conservarea in situ a varietăţilor locale.
• Studierea posibilităţilor de îmbunătăţire 

a managementului varietăţilor locale în 
gospodăriile agricole.

• Menţinerea varietăţilor locale în gospodăriile 
agricole.

• Diseminarea informaţiilor legate de varietăţile 
locale și conservarea în ferme.

• Exploatarea relaţiilor existente între varietăţile locale și conservarea în 
gospodăriile agricole, în sistemele de producţie ecologică.

• Colectarea și conservarea ex situ a varietăţilor locale.
• Înfiinţarea de bănci (depozite) de seminţe locale.
• Consolidarea identităţii culturale și evidenţierea legăturilor dintre culturile 

agricole locale, diversele produse culinare și cultura locală.
• Adoptarea unei legislaţii europene care să stimuleze menţinerea și îmbogăţirea 

diversităţii genetice la plantele de cultură.
• Conștientizarea și educarea populaţiei. Conservarea diversității agricole nu e un 

scop în sine, aceasta este în favoarea asigurării securității alimentare a societății 
umane pe termen lung, în condițiile schimbărilor climatice globale.

În noile condiții, pentru adaptarea plantelor la noile condiții climatice, FAO 
recomandă cultivarea de soiuri care utilizează eficient resursele de apă și nutrienți, 
sunt tolerante la căldură și la atacul paraziților. Pentru obținerea acestor soiuri trebuie 
utilizate varietățile locale provenite din medii neprielnice. Modelele de cultivare (fără 
aplicarea substanțelor sintetice de fertilizare a solului și protecție a plantelor), legate 
de varietățile tradiționale, sunt factori de conservare a resurselor naturale în general 
– plantele tinzând spre o utilizare eficientă a resurselor oferite de mediul căruia s-au 
adaptat (adaptate la teritoriul de proveniență, practicilor culturale locale, nevoilor de 
calitate locale) de-a lungul timpului.

Soluțiile propuse de specialiști pentru stimularea cultivării varietăților locale în 
gospodăriile agricole sunt multiple și includ printre altele următoarele:

• Informarea agricultorilor referitor la capacitatea de adaptare a acestor varietăți 
și la avantajele cultivării lor pe termen lung, avându-se în vedere schimbările 
climatice globale.

• Ameliorarea participativă, în cadrul căreia oamenii de știință lucrează în 
parteneriate cu fermierii.

• Protejarea diverselor produse agricole prin asocierea varietăților locale cu 

DEPOZITAREA MATERIALULUI GENETIC
• În cazul soiurilor de roșii proaspete, 

sucul, semințele și placenta trebuie puse 
într-un borcan de sticlă la fermentație 
timp de 24 până la 48 ore, în funcție 
de temperatura mediului, pentru a 
preveni bolile bacteriene transmise prin 
semințe. Semințele sunt apoi depozitate 
în pungi de hârtie maro, cu cenușă de 
lemn, raportul fiind de 50% semințe și 
50% cenușă.

• Când depozitarea cerealelor este 
necesară, cel mai bine ar fi ca, înainte 
de depozitare, să să usuce semințele la 
soare, la o umiditate scăzută a aerului.
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anumite regiuni geografice: denumire de origine protejată, indicație geografică 
protejată, specialitate tradițională garantată.

• Creșterea bunăstării populației rurale prin valorificarea produselor tradiționale 
prin așa numitele “nișe de piață”.

• Cultivarea semințele soiurilor tradiționale. Reveniți la cunoștinţele aproape 
uitate. Urmăriți plantele în timpul ciclului lor de viaţă – de la sămânţă la seminţe 
(Fig. 3.16).

• Transmiterea seminţe şi 
plante vecinilor și prietenilor 
dumneavoastră, pentru 
a promova răspândirea 
soiurilor pe cale de dispariţie.

• Educarea copiilor cum să 
trateze plantele, animalele (și 
oamenii!) cu multă grijă și 
atenție.

• Exeracitarea presiunilor prin 
mijloace democratice asupra 
politicienilor în favoarea unei 
agriculturi durabile, libere 
de organisme modificate 
genetic.

• Asocierea unui grup promotor al modului sănătos de viață prin produse ecologice.

Banca pentru semințe locale sau de depozitare a semințelor de soiuri tradiționale 
este o cale sigură pentru menținerea diversității genetice în culturi/specii de plante. 
Astfel pot fi păstrate caracteristicile soiurilor tradiționale în condiții de vulnerabilitate 
sau schimbări climatice, dar și pentru a avea destul material semincer pentru agricultori 
și pentru a selecta linii speciale pentru a răspunde necesităților mereu în schimbare. 
Cererea, din ce în ce mai sporită, de produse ecologice constituie un potențial economic 
remarcabil al varietăților locale – cele mai potrivite pentru cultivarea în sisteme ecologice 
de cultură. Varietăţile locale pot genera venituri importante pentru populaţia rurală şi, 
în acest fel, pot stimula conservarea diversităţii genetice în agroecosisteme. Cultivarea 
varietăţilor locale poate contribui la dezvoltarea economiilor locale, mai ales, dacă este 
combinată cu agroturismul.

ÎNTREBĂRI DE CONTROL
1. Care este riscul coexistenței semințelor tradiționale cu plantele modificate genetic?
2. Care este importanța resurselor vegetale tradiționale?
3. Cum se alege materialul săditor?
4. Care sunt criteriile pentru evaluarea, caracterizarea şi multiplicarea semințelor?
5. Care sunt metodele de conservare a semințelor?

Fig. 3.16. Cultivarea semințelor soiurilor 
tradiționale este o gestionare durabilă a 

varietăţilor.
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3.5. LUCRĂRILE SOLULUI
Solul este un organism viu, de aceea suferă ori de câte ori este neglijat sau agresat. 

Greșelile făcute în lucrările solului pot avea efecte și consecințe resimţite ulterior, pe 
parcursul mai multor ani. Lucrarea atentă a solului poate îmbunătăți capacitatea acestuia 
de a reține apa, aerul, capacitatea de infiltrare, de evaporare etc. Totodată, lucrările 
solului pot să-i dăuneze fertilității, motivul fiind accelerarea eroziunii și descompunerii 
humusului. Din cauza diferitor grade de îmburuienare a semănăturilor, a diferitelor 
grade de compactare a solului, a particularităților biologice ale plantelor, nu există o 
măsură universală corectă de lucrare a solului. În acest sens, trebuie dezvoltate practici 
adecvate, în funcție de cultura și de tipul solului și de relief. 

Sistemul de lucrare a solului reprezintă numărul de lucrări, ordinea în care se efectuează 
și perioada de efectuare ale acestora în vederea pregătirii terenului pentru însămânţare sau 
plantare. Prin lucrările solului se urmărește atingerea următoarelor obiective:

• menţinerea și intensificarea activităţii 
biologice a solului;

• menţinerea structurii solului;
• acumularea și conservarea apei în sol;
• afânarea solului;
• încorporarea resturilor vegetale 

şi a îngrăşămintelor organice sau 
minerale;

• combaterea buruienilor și
• prevenirea atacului de boli și 

dăunători.

Sisteme de lucrare a solului pentru culturi de toamnă
Perioada de executare a lucrărilor este 15 septembrie – 15 octombrie, pentru a 

înfiinţa culturile în etapa optimă.
După premergătoarele timpurii se execută următoarele lucrări:
• arătura de vară – la 10-15cm. În caz de secetă excesivă, când nu poate fi executa 

arătura, se va face o dezmiriștire cu ajutorul grapei cu discuri (Fig. 3.17) la 8-12 
cm adâncime, iar după 2-3 
săptămâni se va realiza 
arătura;

• până în toamnă, arătura 
se menţine curată, fără 
buruieni și afânată prin 
lucrările cu grapa cu 
discuri sau cu ajutorul 
cultivatorului. Ultima 
lucrare se face la adâncimea 
de semănat, perpendicular 
pe direcția semănatului.

Principalele sisteme de lucrare a solului 
sunt:

• Sisteme de lucrare a solului pentru culturi 
de toamnă,

• Sisteme de lucrare a solului pentru culturi 
de primăvară,

• Sisteme de lucrare a solului pentru cultri 
succesive sau de vară,

• Sisteme de lucrare a solului în vii şi livezi,
• Sisteme de lucrări minime.

Fig. 3.17. Grapă cu discuri.
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După premergătoare târzii se execută arătura în agregat cu grapa stelată la 
adâncimea de 15-20 cm, cu condiţia să nu rezulte bulgări.

• după porumb, sorg sau floarea-soarelui se va executa o lucrare cu discul pentru 
a mărunţi resturile vegetale;

• după arătură solul se lucrează cu grapa cu discuri în agregat cu grapa cu colţi reglabili, 
această ultimă lucrare executându-se perpendicular pe direcţia de semănat;

• în toamnele secetoase se renunţă la arătură și se lucrează solul de mai multe ori 
cu grapa până rezultă un pat germinativ corespunzător.

Lucrarea solului pentru culturile de primăvară
Lucrarea solului pentru culturile de primăvară ia în considerație mai multe aspecte, 

inclusiv:
Perioada de semănat:
• Culturi care se seamănă foarte timpuriu: la 1-15 martie: mazăre, lucernă, ceapă, 

salată ș.a.;
• Culturi care se seamănă în perioada 25 martie – 25 aprilie: floarea soarelui, 

porumb, soia, fasole, tomate ș.a.;
• Culturi care se seamănă foarte târziu, după 25 aprilie: bostănoasele, prazul, etc.

După recoltarea premergătoarelor timpurii se execută arătura la 10-15 cm, iar 
pănă în toamnă arătura se menţine curată de buruieni și afânată. După recoltarea 
premergătoarelor târzii (Fig. 3.18) se execută arătura la 20-30 cm, în funcţie de planta 
care urmează a fi cultivată.

Cerinţele culturilor faţă de adâncimea lucrării solului:
• Plante ce nu reacționează substanțial prin productivitatea lor la adâncimea la 

care se lucrează solul sau la întoarcerea brazdei: cerealele păioase, leguminoasele 
pentru boabe și plantele oleaginoase;

• Plante cu înrădăcinare adâncă ce reacționează substanțial prin productivitatea lor 
la adâncimea la care se lucrează solul: floarea-soarelui, sfecla de zahăr, cartoful, 
lucerna.

Distrugerea buruienilor, ale agenţilor patogeni și insectelor din sol și de pe 
resturile vegetale, precum și încorporarea superficială a resturilor vegetale, se face cu 
discurile. De regulă, se folosesc 
două tipuri de grape: cu discuri 
grele, pentru dezmiriștirea terenului 
vara, toamna și primăvara, și grape 
cu discuri ușoare, pentru afânarea 
și pregătirea patului germinativ. 
Lucrarea terenurilor se face prin una 
sau două treceri perpendiculare pe 
direcţia ultimei lucrări asupra solului 
– semănat, prășit, grăpat sau discuit. 
Întrucât prin această lucrare solul este Fig. 3.18. Combină pentru recoltarea porumbului.
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vânturat destul de puternic, iar primăverile sunt 
secetoase și cu vânturi uscate care favorizează 
pierderea apei din sol prin evaporare, pentru 
a nu se pierde apa 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 ușor se 
face pentru a-l nivela și a combate buruienile 
răsărite sau în curs de răsărire, a distruge crusta și 
pregăti patul germinativ pentru seminţele care se 
însămânţează ceva mai adânc. Grapele cu discuri 
ușoare trebuie să lucreze numai în agregat cu 
grape cu colţi ficși sau reglabili. 

Sisteme de lucrare a solului pentru culturi de vară sau succesive
• Culturi care se înfiinţează în această perioadă: culturi furajere (porumb pentru 

siloz, iarbă de Sudan), legume (fasole pentru păstăi, varză de toamnă, castraveţi), 
porumb pentru boabe;

• Infiinţarea culturilor se face imediat după recoltarea și eliberarea terenului de 
culturile timpurii;

• Cerinţă: toate lucrările se vor efectua cât mai devreme și într-un răstimp cât mai 
scurt pentru a asigura un interval de vegetaţie cât mai lung pentru cultura ce se 
va înfiinţa;

• În acest scop, se va executa o lucrare cu grapa cu discuri ușoară sau combinatorul.

Patul germinativ, pe un teren mărunțit și nivelat, se poate pregătii printr-o singură 
trecere cu combinatorul care lucrează pe o adâncime egală cu adâncimea de semănat. 
La partea inferioară a patului germinativ terenul este așezat, nederanjat. El constituie 
patul tare pe care se incorporează sămânța. Deasupra seminței se gasește stratul de 
sol mărunțit și afânat prin care pătrunde aerul și căldura până la sămânță și prin care 
plantele tinere ajung ușor la suprafață.

Sistemul de întreţinere a solului în vii și livezi
Sisteme eficiente de întreţinere a solului în vii și livezi sunt: ogorul lucrat, combinat 

cu culturi de acoperire (Fig. 3.19, 3.20), precum și alternarea benzilor înierbate temporar 
(1-3 ani) cu ogorul lucrat (pe terenuri expuse eroziunii sau în condiţii de irigare)24. În 
astfel de livezi arătura de toamnă se face la adâncimea de 18-20 cm, dacă sunt portaltoi 
generativi și la 10-14 cm pentru portaltoi vegetativi, cu 20-25 zile înainte de căderea 
frunzelor de pe pomii din care s-au recoltat fructele și, imediat după recoltat, la ceilalţi. 
Primăvara, după efectuarea tăierilor și a tratamentelor fitosanitare, solul se lucrează 
cu ajutorul cultivatorului la 10-12 cm adâncime, iar în cursul perioadei de vegetaţie se 
aplică prașile manual sau mecanice, atunci când este necesar.

24 Brumă S. Tehnologii ecologice de întreținere a pomilor fructiferi, nr. 5, 2004, Fundația Academică pentru Progres Rural „Terra 
Nostra”, Editura „Terra Nostra”, 37 p.

Lucrări executate după arat până la semănat
• Până la venirea iernii arătura se discuie;
• În primăvară se execută lucrări 

superficiale cu grapa cu discuri, grapa cu 
colţi sau combinatorul;

• Numărul de lucrări în primăvară trebuie 
să fie cât mai redus, pentru a împiedica 
pierderea apei din sol, tasarea acestuia şi 
reducerea consumului de carburanţi;

• Se va face o lucrare pentru plantele care 
se seamănă primăvara devreme şi două 
lucrări pentru plantele care se seamănă 
mai târziu.
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Prașila mecanică se realizează pentru combaterea buruienilor. Ea asigură: 
menținerea terenului curat fără crustă; realizează afânarea și aerisirea solului; crează 
condiții optime pentru apă, pentru elementele nutritive, favorizează activitatea 
microbiologicăși pentru dezvoltarea normală a plantelor. Prășitul se face la adâncimea 
necesară distrugerii buruienilor. Prășitul adânc determină pierderea apei din sol și 
traumatizează rădăcinile plantelor cultivate.

Sistemul minim de lucrare a solului
Acest sistem constă într-un număr minim de lucrări care trebuie să se facă într-un 

număr cât mai mic de treceri peste terenul ce va fi lucrat. Avantajele sistemului:
• Se înmagazinează și se conservă mai bine apa în sol,
• Solul se tasează mai puţin datorită numărului mic de lucrări,
• Structura solului se menţine bine,
• Se reduc cheltuielile de producţie.

Variante de lucrări minime ale solului:
• Sistemul arat-semănat - se execută într-o singură operaţie, agregatul poate fi 

prevăzut cu dispozitive de tasat solul pe rândul semănat;
• Sistemul cultivat-semănat - arătura se execută separat, iar pregătirea patului 

germinativ și semănatul se face cu agregate complexe;
• Sistemul fără arătură (zero lucrări) – nu se face nici o lucrare mecanică a solului 

și culturile se seamănă direct fără pregătirea patului germinativ. Covorul vegetal 
rămas la suprafaţă constituie un mulci care protejează solul împotriva eroziunii.

Mașinile, utilajele, echipamentele aplicate în AE sunt aceleași care se utilizează în 
agricultura convențională. Astfel, fiecare fermier poate să aplice acest sistem, deoarece 
nu necesită utilaj sau mașini agricole speciale. Acest fapt demonstrează că, fermierii care 
aplică sistemul de AE, nu sunt dependenți de mașini, utilaje, echipamente speciale, ei 
utilizează tehnica agricolă care o au sau o arendează, pentru  a lucra solul doar atunci când 
este necesar, respectând cerintele AE și protejând mediul, dar și sănătatea oamenilor.

În agricultura ecologică, plugul este utilizat în mod tradițional pentru a pregăti solul 
înainte de însămânțare, pentru combaterea buruienilor, pentru a încorpora culturile 
intermediare, rămășițele de plante, îngrășămintele organice și amendamentele. Cu toate 
acestea, fermierii ecologici din mai multe țări și-au manifestat interesul pentru adoptarea 

Fig. 3.19. Înierbarea intervalului dintre 
rânduri în plantaţiile de pomi fructiferi.

Fig. 3.20. Înierbarea intervalului dintre 
rânduri la vița de vie.
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lucrărilor de conservare pentru a reduce compactarea, a preveni formarea crustei solului, 
precum și a reduce impactul negativ al operațiilor agrotehnice asupra organismelor 
solului. Oricare ar fi tehnicile de conservare folosite, primul motiv pentru a opri aratul 
este protejarea suprafeței solului de la cruste și eroziune prin lăsarea reziduurilor de 
cultură și a materiei organice la suprafața solului. Rezultatele mai multor studii au arătat 
că lucrările de conservare cresc stocul de carbon din sol, precum și cantitatea, activitatea 
și diversitatea microorganismelor din sol în straturile superioare ale solului; favorizează 
infiltrarea apei și penetrarea rădăcinilor, reduce consumul de energie etc. Combinația 
dintre avantajele de conservare a solului și specificul agriculturii ecologice ar trebui să fie 
benefică, deoarece ambele tipuri de agricultură urmăresc menținerea fertilității solului 
și a landșaftuului. Unele cercetări au demonstrat clar că, infiltrarea apei în sol este mai 
mult influențată de acoperirea vegetală, decât de sistemul de lucrare a solului. Mai mult 
decât atât, infiltrarea apei este mai mică în zonele în care solul este gol, decât în cazul 
sistemelor de conservare a solului.

Recunoscând impactul negativ al lucrării solului și pe care îl poate avea asupra 
calității acestuia, cercetătorii au lucrat o perioadă îndelungată (începând cu anii 1990) 
asupra sistemelor alternative de combatere a buruienilor care nu s-au bazat pe lucrarea 
solului sau pe erbicide. Culturile de acoperire au reprezentat o componentă cheie în 
aceste sisteme, fără lucrarea solului din cauza mulciului vegetativ care s-a format. Acest 
mulci vegetativ s-a dovedit eficient la suprimarea buruienilor în cazul când a fost reținut 
pe suprafața solului, mai ales, pe solurile cu o fertilitate înaltă25.

Prin lucrările adânci ale solului sunt distruse multe insecte și agenţi patogeni, pe 
de o parte prin încorporarea în adâncime a resturilor vegetale infestate cu patogeni și 
insecte dăunătoare și, pe de altă parte, prin scoaterea la suprafaţă a celor care se află în 
sol. Terenurile agricole pierd, ca urmare a lucrărilor solului, o parte din materia organică 
a solului, deoarece se mărește viteza de descompunere a materiei organice a solului 
și se deteriorează raportul dintre procesele de mineralizare și acumulare a materiei 
organice. Declinul materiei organice din sol afectează, la rândul său, structura solului, 
stabilitatea agregatelor de sol, capacitatea de reţinere a apei și de tamponare a solului, și 
activitatea biologică. Ca urmare a acestor fenomene, solurile devin mult mai vulnerabile 
la eroziune, compactare, salinizare, carenţe de elemente nutritive și la secete. De aceea, 
lucrările solului trebuie efectuate superficial față de adâncimea de execuție practicată 
în sistemele agricole convenţionale, astfel încât să nu fie perturbat prea mult sistemul 
biologic al solului și, de asemenea, să nu fie perturbate orizonturile solului. Dacă este 
necesar, în special pe solurile compactate sau în prezenţa “talpei” plugului, unde apa și 
rădăcinile plantelor străbat cu greu, se poate face un subsolaj pentru afânarea solului în 
profunzime, dar nu și răsturnarea brazdei. Lucrarea se execută cu pluguri tip paraplow 
- plug special, care în locul trupiţelor clasice au montate alte componente fără cormană, 
cu cizelul – mașină prevăzută cu organe active tip daltă, dispuse la anumite distanţe 
și pentru mai multe rânduri, dar și cu mașini de afânare adâncă a solului. Solul este 
afânat prin acţiunea directă a organelor active ale utilajelor respective asupra solului 
și prin desfacerea agregatelor de sol dintre urmele lăsate de aceste organe. Lucrarea 
cu paraplow și cizel este recomandată și pentru cultivarea plantelor care își dezvoltă 

25 Patrick M. Carr. Guest Editorial: Conservation Tillage for Organic Farming. Central Agricultural Research Center, Montana State 
University, Agriculture 2017, 7, 19; Journal Agriculture, www.mdpi.com/journal/agriculture.
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organele recoltabile în sol: rădăcinoase, tuberculifere, bulboase etc., sau cu înrădăcinare 
profundă: porumb, floarea-sorelui etc. Prin această lucrare, solul se desface de pe 
adâncimea de lucru pe liniile de minimă rezistenţă și-și mărește volumul prin acţiunea 
energică a organelor active tip trupiţe fără cormană, care pătrund în sol și, concomitent, 
îl taie și-l rupe în agregate de diferite mărimi.

Frecvenţa lucrărilor solului trebuie redusă la minimum pentru prevenirea tasării 
solului de către utilajele agricole și pentru a se asigura solului timpul necesar refacerii 
humusului și a structurii sale. Necesitatea folosirii plugului (Fig. 3.21), cu cormană nu se 
exclude în următoarele cazuri:

• pe soluri grele;
• pe soluri cu un nivel ridicat de buruieni perene;
• la utilizarea compostului fermentat sub 

culturile cu sistem radicular adânc, în scopul 
formării unui strat arabil mai puternic și 
capabil să acumuleze mai multe substanţe 
nutritive în sol.

În asolamente cu amestec de ierburi perene şi la 
folosirea culturilor succesive, necesitatea de folosire 
a plugului cu cormană decade, deoarece rădăcinile 
unor plante şi microfauna din sol contribuie mult mai 
mult decât arătura în ceea ce privește porozitatea și 
stabilitatea structurală a agregatelor de sol, inclusiv 
din orizonturile adânci.

Pentru a profita la maximum de orice operațiune 
de lucrare a solului, trebuie să fie clar scopul. Înainte 
de a realiza aceste activități, se recomandă analizarea 
stării câmpului respectiv:

• Întrebați-vă dacă este nevoie de lucrarea solului și, dacă da, care ar fi cel mai bun 
utilaj agricol pentru atingerea scopului?

• Evitați lucrarea solului atunci când solul este prea umed sau prea uscat. În cazul 
în care utilizați un plug, asigurați-vă că nu aduceți subsolul la suprafață.

• Variați adâncimea și tipul de lucrare pentru a minimiza formarea “talpei” 
plugului. 

• Păstrați cât mai multe reziduuri la suprafața solului sau cultivați plante de 
acoperire ca practici foarte bune pentru conservarea umidității, protecția contra 
eroziunii, dar și ca o măsură eficientă de management a buruienilor.

• Dacă gradul de îmburuienare este mare, atunci lucrarea solului trebuie să fie nu 
mai adâncă decât este necesar pentru a controla buruienile.

Pentru a realiza lucrarea solului fără a-l afecta, fermierul trebuie să cunoască 
unele particularităţi ale terenului, tipul de sol, unele carateristici ale speciei cultivate, 
buruienile care cauzează probleme, condițiile de relief și climă. Lucrările solului trebuie 
să fie efectuate în intervalul de umiditate optimă, pentru a avea o calitate bună a lucrărilor 
efectuate, precum și pentru a avea un minimum de consumuri energetice. Solul se 
lucrează în cele mai bune condiţii când nu se lipește de unelte, opunând cea mai mică 

Fig. 3.21. Plug reversibil.
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rezistenţă, și se desface ușor în agregate naturale. Momentul optim de lucrare a solului 
se poate stabili practic în felul următor: se ia o mână de pământ de pe terenul ce urmează 
a fi lucrat, se frământă ușor în pumn și, apoi, formei obținute (de bilă) i 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.

Mulcirea solului 
Mobilizarea elementelor nutritive din sol și reducerea stării fitosanitare tensionate 

a semănăturilor nu poate fi soluţionată doar de o lucrare a solului fără o îmbinare 
armonioasă cu celelalte elemente ale sistemului de agricultură ecologică. Intervenţia 
mecanică minimă asupra solului devine posibilă numai în cazul restituirii unei cantităţi 
maxime de resturi vegetale și de gunoi de grajd, adică în condiţiile unui management 
corect al substanţei organice a solului. Creând condiţii favorabile pentru activitatea biotei 
solului, inclusiv a râmelor de ploaie, putem fi siguri că aceasta va efectua o afânare bună 
a solului. Mulcirea este una dintre aceste metode, folosită de agricultori și presupune 
acoperirea solului cu materiale organice cu o grosime de cel puțin 7-10 cm. Mulcirea 
poate fi organică sau anorganică. În agricultura ecologică se folosește doar mulcirea 
organică  și se efectuează cu ajutorul resturilor vegetale.  Cele mai frecvente materii 
folosite în acest scop sunt paiele, frunzele uscate, compostul, ripca, resturile de lemne 
sau gunoiul de grajd. Pe măsură ce materialele organice se descompun, crește conținutul 
de substanță organică în sol, care ajută la formarea unui sol cu o structură bună.

Avantajele mulcirii:
• împiedică evaporarea apei de la nivelul sistemului radicular;
• protejează rădăcinile plantelor de diferențele bruște de temperatură: împiedică 

încălzirea în exces pe timp de vară și de îngheț pe timp de iarnă;
• îmbogățește solul cu substanțe hrănitoare și benefice, îmbunătățindu-i structura 

și regenerându-l;
• prin mulcire prevenim pierderea substanțelor nutritive, ca urmare a ploilor, 

gerului, vânturilor;
• împiedică dezvoltarea buruienilor, pentru ca nu permite pătrunderea luminii;
• mulciul organic permite înmulțirea microorganismelor benefice în substrat;
• mulciul impiedica stropirea cu noroi a plantelor pe timp de ploaie sau cand 

irigăm;
• impiedică formarea mucegaiului la unele culturi: căpșune, dovleci.

Problemele pe care le poate provoca mulcirea în anumite situații:
• Unele organisme pot prolifera prea mult în condiții umede și protejate ale 

stratului de mulci. Limacșii și melcii se pot înmulți foarte rapid sub un strat de 
mulci. Furnicile sau termitele, care pot provoca daune culturilor, pot găsi, de 
asemenea, condiții ideale pentru trăi.

• Atunci când reziduurile de culturi sunt utilizate pentru mulci, în unele cazuri 
există un risc sporit de a susține dăunătorii și bolile, în special când materialul 
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ÎNTREBĂRI DE CONTROL
1. Care sunt principalele sisteme de lucrare a solului? 
2. Cum se poate stabili practic momentul optim de lucrare a solului? 
3. Ce trebuie de luat în considerație pentru a decide dacă trebuie realizată lucrarea solului?
4. Care sunt variantele de lucrări minime ale solului?
5. Care-s avantajele şi dezaavantajele lucrărilor solului cu formarea mulciului la suprafață?

vegetal este infectat cu boli sau dăunători. Rotația culturilor este foarte importantă 
pentru depășirea acestor riscuri.

• Atunci când materialele bogate în carbon, cum ar fi paiele sau cioclejii, sunt 
utilizate pentru mulcire, azotul din sol poate fi utilizat de microorganisme pentru 
descompunerea materialului. Astfel, azotul nu poate fi temporar utilizat pentru 
creșterea plantelor.

• Constrângerea majoră pentru mulci, de obicei, este disponibilitatea materialului 
organic. Producția sau colectarea sa implică, de obicei, forță de muncă și trebuie 
de realizat la momentul când este disponibilă.

Sunt utilaje în agricultura conservativă (Fig. 3.22, 3.23) care realizează lucrările 
solului cu formarea mulciului la suprafață, dar pentru a utiliza tehnologia respectivă, fără 
utilizarea pesticidelor și erbicidelor de protecție a plantelor contra dăunătorilor, bolilor și 
buruienilor, trebuie de știut foarte bine atât biologia culturilor agricole, a buruienilor, cât 
și a bolilor și buruienilor, ca astfel să se opereze cu măsuri agrotehnice pentru reducerea 
riscului apariției lor prin diversificarea epocii de semănat/plantat, adâncimii, desimii 
plantelor, premergătorilor, etc. În cazul că nu sunt asemenea utilaje și nu se cunoaște 
tehnologia respectivă, trebuie de colectat materialele organice respective și de le aplicat pe 
terenurile fermierilor.

Mulciul trebuie aplicat înainte sau la începutul sezonului ploios, deoarece atunci 
solul este cel mai vulnerabil. Dacă stratul de mulci nu este prea gros, semințele sau 
răsadurile pot fi semănate sau plantate direct între materialul de mulci. Pe parcelele 
de legume este mai bine să se aplice mulciul numai după ce plantele tinere devin mai 
viguroase, deoarece acestea pot fi afectate de produsele de descompunere din materiale 
de mulci proaspete. Dacă mulciul se aplică înainte de semănat, stratul de mulci nu trebuie 
să fie prea gros, pentru a permite semințelor să-l penetreze. Mulciul trebuie de aplicat și 
în culturile pomicole sau la vița-de-vie, cel mai bine imediat după lucrarea solului. Poate 
fi aplicată între rânduri, direct în jurul unor plante individuale (în special pentru arbori 
sau viță-de-vie) sau răspândită uniform pe teren.

Fig. 3.22. Semănătoare de precizie pentru porumb, 
floarea-soarelui, sfeclă, mazăre, etc.

Fig. 3.23. Semănătoare pentru 
păioase.
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3.6. MANAGEMENTUL NUTRIENŢILOR
Plantele necesită pentru nutriţia lor un număr mare de elemente nutritive, 

care provin fie direct din minerale, fie din mineralizarea substanţelor organice din 
sol. Cunoașterea rolului acestor elemente în viaţa plantelor sugerează unele idei 
privind aplicarea lor sub formă de îngrășăminte, cantitatea necesară fiecărei plante 
și fazele de vegetaţie când acestea au nevoie de ele. Îngrășămintele trebuie să conţină 
elemente nutritive într-o formă cât mai accesibilă plantelor. Substanţele nutritive din 
îngrășămintele organice devin accesibile plantelor după mineralizarea substanţelor 
organice, proces care depinde de rata de descompunere (mineralizare).

În agricultura ecologică se contribuie la crearea și menţinerea condiţiilor ca solul 
să fie sănătos, solul este hrănit, pentru ca organismele și plantele să se poată dezvolta în 
condiţii optimale. Se interzice folosirea îngrășămintelor de sinteză chimică, cum ar fi 
cele minerale, deoarece ele deteriorează solurile și afectează vieţuitoarele din sol. Pentru 
a cunoaște ce elemente nutritive pot pune solul la dispoziția plantelor și cât trebuie să 
aplicăm pentru realizarea unui anumit nivel de producție este necesar ca periodic să se 
efectueze cartarea agrochimică a solului. Cunoscând pH-ul solului, care  indică nivelurile 
de aciditate sau alcalinitate ale solului, știm dacă este necesar să aplicăm amendamente, 
ce tipuri de îngrășăminte să aplicăm, ce culturi cresc mai bine în funcție de reacția 
solului. De asemenea, este necesar să cunoaştem următoarele:

a. Conținutul humusului, deoarece prin mineralizare el pune la dispoziția plantelor 
azotul necesar pe tot parcursul vegetației, iar împreună cu argila el asigură unirea 
particulelor elementare de sol în agregate structurale. Fiecare procent de humus 
asigură anual 20-25 kg de azot/ha. Lipsa de azot duce la oprirea cresterii plantelor 
iar excesul de azot sensibilizează plantele la boli, la secetă sau la ger.

b. Nivelul fosforului mobil din sol, deoarece el este implicat direct în cresterea și 
dezvoltarea corespunzatoare a plantelor, precum și în formarea și asigurarea 
calității fructului. Lipsa fosforului provoacă dereglări profunde: plantele rămân 
mici, frunzele se decolorează, se frânează creşterea rădăcinilor, cad frunzele şi 
scade producţia. Lipsa de fosfor duce la foamea de azot chiar dacă în sol există 
destul. Fosforul în exces devine toxic pentru plante şi duce la sterilitate, şi 
îngălbenirea prematură a frunzelor.

c. Nivelul potasiului din sol, deoarece el intensifică absorbţia apei, reduce 
transpiraţia, favorizeazează sinteza glucidelor, lipidelor şi proteinilor; intensifică 
fotosinteza; stimulează diviziunea celulelor şi creşterea plantelor. Lipsa potasiului 
în plantă provoacă dereglări majore: frunze îmbătrînite care se răsucesc şi se 
usucă, înfrăţire slabă la cereal, putrezirea rădăcinilor și coacere neuniformă. 

Consumul specific de elemente nutritive diferă de la un grup de plante la altul, de 
la o specie la alta și chiar de la o varietate la alta, fiind diferite și pe parcursul dezvoltării 
plantelor de la o fenofază la alta (tabelul 3.1).

Scopul fertilizări este aportul de elemente în sol pentru furnizarea unei nutriţii 
echilibrate și suficiente. Este necesar ca:

• fertilizarea să fie echilibrată pentru evitarea carenţelor și exceselor în unul sau 
altul dintre elemente și pentru a obţine produse de o bună calitate nutritivă și 
gustativă;

• fertilizarea să fie suficientă (după cerinţele plantelor) dar nu maximală deoarece 
scade calitatea produselor (% de substanţă uscată scade și crește cel de nitraţi).
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Tabelul 3.1. Consumul mediu de elemente nutritive pentru formarea 1 tone de 
producție principală și cantitatea corespunzătoare de recoltă secundară26

Cultura
Elemente nutritive, kg

Azot (N) Fosfor (P2O5) Potasiu (K2O)
Grâu de toamnă 33 12 21
Orz 27 11 23
Porumb boabe 23 10 25
Floarea-soarelui 40 18 70
Tutun 25 7 31
Sfeclă de zahăr 4 2 6
Soia 65 (20)* 20 40
Mazăre 55 (12)* 15 25
Fasole 50 (10)* 15 20
Rapiță de toamnă 51 36 44
Lucernă (fân) 23 (9)* 7 20
Borceaguri (fân) 21 6 26

* Cantitatea de azot asimilată din sol.

Reguli de fertilizare în agricultura ecologică:
• Îngrășămintele organice constitue baza fertilizării biologice – practic ele vor fi 

aplicate în așa mod încât niciodată o materie organică proaspătă (nefermentată 
sau îngrășăminte verzi) nu va veni în contact cu rădăcinile plantelor.

• Materiile organice trebuie să fie în prealabil compostate și apoi încorporate 
printr-o arătură superficială (5-10 cm) în sol.

• Îngrășămintele minerale constitue întotdeauna o completare a fertilităţii organice. 
Ele se folosesc numai în cantităţi mici pentru a completa sau echilibra materia 
organică. Practic, îngrășămintele minerale se aplică sub formă greu solubilă în sol. 
Aceste minerale insolubile apropiată de forma lor naturală, sunt, în principal algele 
și carbonaţii de calciu, fosfaţii naturali și pudra (praful) de rocă. Îngrășămintele 
minerale nu vor fi aplicate niciodată sistematic și ritmic ci numai pe măsura 
nevoilor solului și a plantelor.

• Cerinţele solului în elemente nutritive prevalează asupra cerinţelor plantelor. 
Acestea le putem aflaîn baza analizei solului, a cunoașterii necesităților plantelor 
cultivate și a consumului specific de elemente nutritive ale acestora.

Îngrășămintele folosite în agricultura ecologică sunt: îngrășăminte organice, 
amendamente și îngrășăminte minerale naturale (Anexele 2a, 2b). Perioada de timp 
când se aplică îngrășămintele este determinată de elementul fertilizant, tipul de sol, 
de îngrășământ și de starea culturală a terenului (cultivat sau necultivat). În fermele 
ecologice, campania de fertilizare are 2 perioade: primăvara, de la desprimăvărare pâna 
la însămânţare și vara, după recoltarea culturilor de toamnă și a celor de primăvară 
timpurii. Când ne permite planta (ca fază de vegetaţie și cerinţe fiziologice), solul (ca 

26 Recomandări privind aplicarea îngrășămintelor pe diferite tipuri de sol la culturile de camp/ Andrieș S., Lungu V., Donos A., et. 
al. – Chișinău, 2012
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stare de umiditate) și dotarea cu mașini și instalaţii corespunzătoare, îngrășămintele se 
pot aplica și în perioada de vegetaţie a culturilor, concomitent sau nu cu alte lucrări de 
îngrijire a plantelor, precum prășitul și irigarea.

Metoda de aplicare. Se practică două metode: aplicarea prin împrăștiere la suprafaţa 
solului sau pe plante și aplicarea localizată, pe sămânţă, sub brazdă și între rândurile de 
plante Efectul îngrășămintelor este asigurat numai dacă se acordă o atenţie deosebită 
uniformităţii distribuirii lor pe teren. Printr-o aplicare neuniformă pierderile de recolte 
sunt considerabile atât pe porţiunile de teren cu cantităţi mari de îngrășăminte, ca urmare 
a intensificării atacului de boli, a apariţiei fenomenelor de toxicitate, cât și pe suprafaţa 
rămasă practic nefertilizată. Pentru a reduce la minimum riscul neuniformităţii aplicării 
îngrăşămintelor trebuie respectate următoarele reguli: 

• aplicarea îngrășămintelor doar cu mașini specializate; 
• supravegherea lucrării pe toată durata ei; 
• direcţia de aplicare perpendiculară pe cea în care s-a fertilizat anterior. 

Îngrășămintele organice
Îngrășămintele organice contribuie la creșterea conținutului de humus al solului 

și la ridicarea fertilității acestuia ca urmare a: 
• sporirii conținutului de elemente nutritive;
• intensificării activității microbiologice; 
• îmbunătăţirii structurii solului;
• măririi capacității solului de reținere a apei; 
• îmbunătăţirii circulaţiei aerului în sol.

Materia organică ajunsă în sol prin aplicarea îngrășămintelor organice este 
descompusă de către microorganismele solului, proces în urma căruia sunt eliberate 
elemente nutritive în forme ușor accesibile plantelor. Cele mai frecvent folosite 
îngrășăminte organice în agricultura ecologică sunt: gunoiul de grajd, urina și mustul de 
gunoi, compostul, îngrășămintele verzi și resturile vegetale.

Gunoiul de grajd
Gunoiul de grajd este un amestec de dejecţii solide și lichide provenite de la 

animale și, în majoritatea cazurilor, de materiale grosiere folosite ca așternut (Anexa 
2b). Gunoiul de grajd proaspăt poate fi fermentat prin mai multe metode în platforme 
de gunoi, în padoc și în grajd cu ocol. El are efecte pozitive asupra solului și a plantelor 
cultivate, este însă și o sursă importantă de infestare a terenurilor cu buruieni și uneori 
cu agenţi patogeni și de poluare cu azot a solurilor și a apelor de suprafaţă și adâncime.
La majoritatea culturilor, gunoiul de grajd, indiferent de tip, se aplică în două perioade 
importante:

• Vara-toamna, după recoltarea cerealelor de toamnă și până la arăturile de 
toamnă;

• Primăvara în perioada martie-mai.

Fertilizarea cu gunoiul de grajd începe cu parcelele ce urmează a fi plantate cu pomi 
și viţă- de-vie pe care se aplică 60 t/ha și continuă cu o parte din legumele (rădăcinoase) 
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și se termină cu sfecla de zahăr, cartofi, porumb, la floarea soarelui se aplică nu mai mult 
de 40 t/ha. Unele culturi de legume și de câmp cu perioada scurtă de vegetaţie folosesc 
mai bine efectul remanent al gunoiului de grajd, parcelele respective nu vor fi fertilizate. 
Cantitatea de gunoi necesară pe parcele cultivate cu plante anuale se calculează înmulţind 
necesarul anual (10 t/ha) cu lungimea rotaţiei (numărul de ani). Gospodăriile cu multe 
tipuri de soluri vor fertiliza prioritar cu gunoi parcelele cu soluri grele.

Mraniţa
Mraniţa, reprezintă un gunoi de grajd foarte bine descompus, fiind mai bogată în 

elemente nutritive decât acesta, iar cantităţile utilizate pentru diverse culturi sunt de 6-8 
t/ha. Se poate aplica direct pe sol, sau doar la plantatul răsadurilor, putând fi utilizată și 
în vegetaţie, deoarece se descompune repede, punând la dispoziţia plantelor elementele 
nutritive necesare. Compoziţia chimică medie este următoarea: 14% materii organice, 
0,98% N, 0,58% P2O5, 0,90% K2O și 0,88% CaO. Ea poate fi utilizată și în răsadniţe pentru 
obţinerea de răsaduri, unde cantitatea de mraniţă utilizată la hectar variază între 20 și 
30 tone.

Urina şi mustul de bălegar
Sunt dejecţiile lichide, respectiv, fracţia lichidă a bălegaruluii produs de animale. 

Compoziţia chimică a acestora le încadrează în categoria produselor organice azoto-
potasice (6,4% N, urme P2O5, 5-9% K2O). Starea fizică și compoziţia chimică a urinei și 
mustului de bălegar orientează folosirea acestora în două direcţii:

• Activator al fermentării gunoiului de grajd și al compostului;
• Îngrășământ cu acţiune rapidă, atât ca îngrășământ de bază, cât și foliar.

La fertilizarea de bază se folosesc 5-10 m3/ha la culturile de câmp și 10-30 m3/ha 
la culturile de legume și se aplică înainte de arătură sau de discuit, cu mașini speciale de 
stropit. Foliar, se aplică cu mașini de stropit, primăvara în vegetaţie a cerialelor de toamnă 
și plantelor perene și se folosesc 3-5 m3/ha de soluţie obţinută prin diluarea unei părţi 
de îngrășământ în 4-5 
părţi de apă. Fertilizarea 
cu urină și must de 
bălegar se face numai 
o dată la 3-4 ani pentru 
a evita îmburuienarea 
terenurilor. Trebuie 
să fie exclusă orice 
posibilitate de 
contaminare a 
mediului înconjurător 
prin revărsare sau 
infiltrare a lor în sol27 
(Fig. 3.24).

27 https://www.gazetadeagricultura.info/eco-bio/614-agricultura-ecologica/817-gunoiul-in-fermele-ecologice-de-animale.html

GrajdGrajd

Platformă de  depozitare
a gunoiului de grajd

(bălegar)

Platformă de  depozitare
a gunoiului de grajd

(bălegar)

Rezervor de acumulare
a mustului de 
gunoi de grajd

(bălegar)

Rezervor de acumulare
a mustului de 
gunoi de grajd

(bălegar)

Depozit de furajeDepozit de furaje

Fig. 3.24. Păstrarea îngrăşămintelor organice 
la fermele ecologice de animale.
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Compostul
Acesta poate fi considerat un îngrășământ rezultat al fermentării aerobe (în prezenţa 

oxigenului din aer), a unui amestec de deșeuri vegetale și animale (frunze, coceni, paie, 
alte ierburi, mustul și gunoiul de grajd), resturi menajere, nămoluri orășenești sau 
zootehnice rezultate din epurarea apelor reziduale. În cadrul compostării putem folosi 
practic toate deșeurile organice care se produc în mediul înconjurător.

Importanţa compostului este că compensează pierderea humusului și redă solurilor 
cultivate fertilitatea lor naturală. Compostul reprezintă produsul final al compostării 
controlate a deșeurilor organice de natură vegetală sau animală. El este un produs stabil, 
igienizat, ce poate fi utilizat ca îngrășământ sau amendament (Fig. 3.25).

Prepararea. Fiind o biodegradare controlată, 
microorganismele responsabile, desfășoară o activitate 
complexă, condiţionată de patru parametri esenţiali:

• Oxigenarea: Procentul de oxigen trebuie să fie 
suficient de ridicat (20% în mediu). Scăderea lui sub 
5% indică apariţia procesului anaerobic;

• Caracteristicile fizico-chimice ale produselor 
compostării: raportul C/N este în jur de 25-30:1. 
C/N reprezintă raportul dintre carbonul organic și 
azotul solului. Acest raport este util pentru a indica 
viteza de descompunere a materiei organice în sol. 
Un raport de C/N mai mare de 12 va conduce la 
un consum mare de azot din sol și acest lucru va 
conduce la situația de a avea puțin azot disponibil 
pentru plante, deci raportul trebuie diminuat prin 
compostare până la valori de 10-12:1. Temperatura 
va asigura igienizarea (distrugerea germenilor 
patogeni, a seminţelor de buruieni);

• Umiditatea de 40-70% este optimală și este necesară 
activităţii microorganismelor.

Procesul de compostare cuprinde două faze principale:
a. Fază de fermentare/descompunere: degradarea rapidă a materiei organice 

proaspete de către microorganisme cu degajare de căldură, iar prin temperaturi 
de 60°C timp de 4 zile se realizează igienizarea compostului. Această activitate 
bacteriană necesită o aprovizionare cu apă și oxigen. Fază durează de la câteva 
zile până la câteva săptămâni. Prin pierderea apei și dioxidului de carbon are loc 
o scădere în volum (de 30-50%) și greutate (40-60%) din cantitatea iniţială. 

b. Fază de maturare: are loc biosinteza lentă a humusului, care nu necesită nici 
apă, nici oxigen și poate dura câteva luni până când se atinge gradul de maturare 
urmărit.

Composturile se pot utiliza la toate culturile agricole, în cantităţi de 15-25 t/ha și, 
spre deosebire de gunoi, ele acţionează rapid, fiind eficiente o perioadă de 1-2 ani.

Fig. 3.25. Compostul 
redă solurilor cultivate 
fertilitatea lor naturală.
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Îngrășămintele verzi
Ele sunt plante verzi care se încorporează în sol în scopul îmbunătățirii proprietăților 

acestuia.Îngrășămintele verzi au următoarele efecte benefice: 
• îmbogăţesc solul în materie organică; 
• intensifică activitatea microbiologică a solului;
• îmbogăţesc solul în azot, mai ales când este vorba despre leguminoase; 
• ameliorează structura solului; 
• reduc eroziunea solului; 
• previn spălarea elementelor nutritive în straturile mai profunde ale solului, în 

special a nitraților.

Plantele care pot fi utilizate ca culturi verzi sunt următoarele din 3 familii botanice: 
1. Mazăre, măzăriche, bob, soia, sulfină etc.; din Fabaceae (Leguminosae) (Fig. 

3.26).
2. Rapiţa, muștar etc.; din 

Brassicaceae (Cruciferae).
3. Secară, triticale și ovăzul din 

Poaceae (Gramineae) în amestec 
cu leguminoase anuale. 

Semănarea culturilor verzi trebuie 
realizată în perioada 1 august – 30 
septembrie, iar biomasa formată trebuie 
să fie încorporată în sol în perioada 15 
februarie – 31 martie. Se recomandă:

• ca aceste îngrășăminte să fie 
uniform împrăștiate pe teren și 
tocate mărunt;

• să nu se introducă direct în sol, 
ci numai după o perioadă de 
mic repaus la suprafaţă.

Fertilizarea minerală în agricultura ecologică
Se utilizează îngrășămintele minerale provenite din roci naturale, care sunt greu 

solubile. Se folosesc următoarele îngrășăminte minerale în agricultura ecologică28:
Îngrăşăminte cu fosfor. Fermele ecologice folosesc fosfaţii naturali, zgura lui 

Thomas, creta fosfatică și făina de oase.
• Fosfaţii naturali (25-30%.P2O5) sau fosforiţii sunt roci sedimentare de precipitaţie 

care se folosesc ca materie primă pentru fabricarea îngrășămintelor cu fosfor. 
Cele mai bune rezultate se obţin pe solurile acide, unde ionii de hidrogen din sol 
creează un mediu favorabil transformării rocii fosfatice într-un îngrășământ cu 
fosfor ușor asimilabil de către plante. Epoca de aplicare, toamna sau vara, doza 
0,2-0,4 t/ha.

28 Toncea I., Enuţă S. Ioniţă Niţu G., Alexandrescu D., Toncea V. A. Manual de agricultură ecologică (suport de curs). 2016. 360 p. 
http://agriculturadurabila.ro/wp-content/uploads/2016/06/manual.pdf.

Fig. 3.26. Leguminoasele – culturi foarte 
prețioase în orice asolament.
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• Zgura lui Thomas este un produs secundar din procesul de prelucrare a fontei 
în oţel. Se prezintă sub formă de pulbere fină și are culoarea cenușie negricioasă. 
Este un îngrășământ puţin solubil în apă, dar solubil în acizi slabi și hidrat de 
amoniu. În compoziţia chimică a acestui îngrășământ intră: fosfor total (P2O5) 
– 11-24%, fosfor asimilabil (P2O5) – 10-24%, calciu (CaO) – 38-50%, magneziu 
(MgO) 2-5%, mangan (MnO) – 5-13% și fier – 8-15%. Acest îngrășământ se 
recomandă la plantele cultivate pe terenurle cu reacţiea acidă. Epoca de aplicare 
- toamna, doza 0,3-0,6 t/ha. 

• Făina de oase se prezintă sub forma unei pulberi de culoare albmurdar, aspră 
la pipăit. În funcţie de procedeul de fabricare conţine în medie 15-34% P2O5 și 
0,7-4% N. Se recomandă prioritar pe solurile cu reacţie acidă sau neutră. Epoca 
de aplicare toamna, doza 0,2-0,5 t/ha.

Îngrăşăminte cu potasiu. Cenuşa (5-10% K2O), este reziduu solid în urma arderii 
complete a substanţelor organice vegetale cum ar fi: conifere, foioase, paie de grâu și 
secară, vreji de cartofi, fân de trifoi, turba etc. Este un îngrășământ potasic care conţine 
și cantităţi de fosfor, calciu, magneziu și microelemente. Ea poate fi aplicătă pe toate 
tipurile de sol și în orice perioadă de timp: înainte de arătură, la pregătirea terenului 
pentru semănat și în timpul vegetaţiei culturilor. Cenușa poate fi folosită la tratamentul 
seminţelor (10-15 kg/ha), local pe rând (100-200 kg/ha) sau în cuib (15-20g la fiecare 
cuib), concomitent cu semănatul și foliar sub formă de soluţii (50-150g cenușă dizolvată 
în 10 l de apă).

Îngrăşăminte cu magneziu. În afară de dolomit, se mai folosesc sulfatul de 
magneziu de origine marină sau terestră (kiseritul) (20-27% MgO). Epoca de aplicare 
primăvara, doza 0,2-0,4 t/ha.

Îngrăşăminte cu siliciu. Cele mai folosite sunt granitul, bazaltul și porfirul, care 
conţin siliciu (50-65% SiO2), potasiu (3-10% K2O), magneziu (2-7% MgO) și numeroase 
microelemente. Acestea îngrășăminte au gradul redus de solubilitate al elementelor 
nutritive și costuri mari pentru mărunţire. Epoca de aplicare toamna, doza 0,3-1,5 t/ha.

Pe lângă îngrășămintele organice și a celor minerale naturale în agricultura 
ecologică sunt acceptate și amendamente. Conform legislaţiei în domeniu în cadrul 
sistemului de agricultură ecologică sunt acceptate următoarele amendamente: algele 
lithothamne, piatra de var măcinată, tufurile vulcanice, marna și dolomitul, pentru 
corectarea reacţiei acide. Gipsul, clorura de calciu și praful de lignit pentru corectarea 
reacţiei alcaline (Anexa 2b).

ÎNTREBĂRI DE CONTROL
1. Ce îngrăşăminte pot fi folosite în agricultura ecologică? 
2. Care sunt principalele tipuri de îngrăşăminte organice?
3. Ce metode de preparare a compostului cunoaşteţi?
4. Ce reprezintă îngrăşămintele verzi şi care plante se folosesc în aceste scopuri?
5. Care îngrăşămintele minerale se folosesc în agricultura ecologică?
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3.7. MANAGEMENTUL DĂUNĂTORILOR, BOLILOR ŞI BURUIENILOR
Din perspectiva ecologică, toate organismele vii sunt parte a naturii, indiferent de 

rolul care îl au. Organismele care reduc substanțial roada sunt considerate dăunătoare 
(fie că sunt microorganisme, animale sau plante), fiind clasificate ca patogeni, dăunători 
și buruieni. Prezența acestor organisme în culturile agricole nu constituie o problemă 
până la momentul, când numărul lor crește cauzând reducerea semnificativă a cantității 
și/sau calității roadei. Fermierii care nu intervin la timp, dar așteaptă până ajung la acest 
moment, de obicei, sunt dependenți de metode agresive și foarte dăunătoare pentru a 
reduce pierderile provocate de organismele în cauză.

În cadrul sistemelor agricole ecologice nu este permisă utilizarea pesticidelor 
sintetice. Managementul agroecosistemului presupune prevenirea apariției problemei 
organismelor dăunătoare, la baza acestuia fiind menținerea și îmbunătățirea sănătății 
sistemului sol-microorganisme-plantă-animal (Fig. 3.27), care este individual pentru 
fiecare ecosistem și determină cantitatea și calitatea roadei. Accentul se pune pe 
încurajarea proceselor biologice și a mecanismelor naturale de protecție. Soluția pentru 
problema dăunătorilor, bolilor și buruienilor sunt metodele non-toxice, care pot asigura 
sănătatea omului, în particular, și a mediului în ansamblu.

Fig. 3.27. Conceptul de bază 
privind managementul 

organismelor dăunătoare 
în agroecosistemele 

ecologice.
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Monitorizarea regulată a culturilor agricole, pentru identificarea potențialilor 
dăunători, boli sau buruieni, este indispensabilă unui management eficient al organismelor 
dăunătoare (Fig. 3.2829). În acest scop sunt necesare 
informații privind dăunătorii, bolile și buruienile 
specifice anumitor regiuni, culturi, precum și dauna pe 
care o provoacă. De obicei, prezența acestora poate fi 
stabilită după unele semne specifice:

• Semne specifice dăunătorilor:
Insectele – prezența găurilor sau lipsa unor părți 

ale frunzelor indică un atac al omizilor sau gărgărițelor, 
frunzele încrețite sunt un indicator al afidelor, fructele 
deteriorate (Fig. 3.2930) sau putrezite sunt cauzate de 
larve sau musculițe, ofilirea plantelor poate fi cauzată 
de larvele noctuide, iar prezența găurilor pe ramuri 
sau trunchiuri – de atacul insectelor xilofage (care se 
hrănesc cu lemn). Acarienii – sunt foarte mici și nu pot 
fi observați cu ochiul liber. Totuși, unele specii formează 
un țesut tipic pe părțile atacate ale plantei. Frunzele și 
fructele se îngălbenesc. Nematozii – sunt de asemenea 
foarte mici pentru a fi văzuți. De obicei aceștia atacă 
rădăcina, iar planta se îngălbenește, se ofilește și piere.

• Semne specifice bolilor:
Fungii – cauzează aproximativ 2/3 din bolile 

plantelor (Fig. 3.3031). Pot ataca toate părțile plantei 
determinând semne fizice specifice de rugină, făinare, 
mucegai, iar petele care apar, pot fi albicioase, galbene, 
brune sau negre, provocând necrotizarea țesuturilor 
vegetale. Bacteriile – produc enzime, care degradează 
pereții celulelor plantei, sau substanțe toxice ce cauzează 
pieirea acesteia. Glucidele produse de către bacterii 
blochează vasele conducătoare și nu permit accesul apei 
în frunze. Unele substanțe produse de bacterii imită 
hormonii plantelor, determinând creșterea exagerată a 
țesuturilor și apariția tumorilor.

Virusurile – majoritatea cauzează boli sistemice, 
plantele fiind slăbite și lipsite de rezistență. Pe frunzele 
infectate apar pete de culoare verde-deschis sau galben 
de diferite nuanțe, forme și mărimi.

Criterii pentru înțelegerea atacului cauzat de dăunători, boli sau buruieni
Dăunători. Care stadiu de viață atacă planta: larva sau insecta adultă? Care stadiu 

de viață al plantei este atacat: răsadul, planta tânără sau matură? Care parte a plantei 
este atacată: frunza, rădăcina, tulpina, fructul, sămânța, sau întreaga plantă? Ce daune 
provoacă: mușcături, înțepături sau pieirea plantei? Când (în ce perioadă) atacă?

29 https://pixabay.com/en/magnifying-glass-ladybug-beetle-red-242999/
30 https://www.flickr.com/photos/watts_photos/34499460894/in/photostream/
31 https://www.flickr.com/photos/cimmyt/5124336192/in/photolist-8NPyC1-8VAN1C-325yHv-8oz4Ho-d5tZAA-6MJkZD-9gk1J7-

8s1aM4-5gBfgJ-d3ryky-4bWK8g-76frYk-6Uf5Rn-2wFR8N-6XoVVJ-5RMaP2-fxUpeF-8rZF6y-X7n3KK-9gk1GG-243MpBw-jr9mrh-
8u29UU-hLgGts-pv3qg7-635opH-8rPLiq-4XpsoC-tDyeid-21HaM5U-5tu2cd-WErZZo-hn91ot-a7eH3m-Uyvtav-dGS4ZQ-9gk1Vs-9gk1DS-
9gk1Ns-8s1bgv-5hJkjr-8rZFdu-fy9zmA-gKnZ4-8z1SNf-rFw2dc-9gk287-oPjU7L-8rZMqb-9gk22G

Fig. 3.28. Monitorizarea 
regulată a culturilor agricole.

Fig 3.28. Monitorizarea regulată a culturilor agricole.
(Sursa https://pixabay.com/en/magnifying-glass- 

ladybug-beetle-red-242999/ )

Fig. 3.29. Roșii atacate 
de omida fructelor.

Fig 3.29. Roșii atacate de omida fructelor
(Sursa https://www.flickr.com/photos/watts_

photos/34499460894/in/photostream/

Fig. 3.30. Porumb atacat de fungi
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Boli. Care este cauza bolii: virus, bacterie, ciupercă? Cum se transmite infecția: 
prin semințe, sol, aer, apă, de insecte? Care stadiu de viață al plantei este atacat: răsadul, 
planta tânără sau matură? Care parte a plantei este atacată: frunza, rădăcina, tulpina, 
fructul, sămânța sau întreaga plantă? Ce daune provoacă: putrezire, cloroză, pătare, etc.? 
Când atacă?

Buruieni. Este o plantă anuală sau perenă? Cum se răspândește: prin semințe, 
rizom, etc.? Care condiții ale mediului stimulează creșterea și dezvoltarea buruienii?

Cea mai răspândită metodă de monitorizare este examinarea câmpului pe un 
traseu zig-zag sau sub forma literei M. Pentru a monitoriza insectele de asemenea pot fi 
utilizate capcane. Acestea sunt utilizate, în special, pentru detectarea prezenței insectelor 
care se deplasează rapid. Musculițele fructelor pot fi capturate folosind capcane cu 
momeală (pulpă de fructe). Benzile adezive de culoare galbenă sunt folosite pentru 
captarea afidelor. Benzile de culoare oranj sunt utilizate pentru musculițele albe, iar 
cele albastre pentru tripși. Capcanele cu lumină sunt aplicate pentru insectele nocturne 
(molii, omizi). Monitorizarea permite de a interveni la momentul oportun și de a preveni 
o daună considerabilă. De asemenea, aceasta permite de a nu utiliza pesticidele naturale 
atunci când nu este absolut necesar, evitându-se astfel efectele negative asupra insectelor 
benefice și dezvoltarea rezistenței la dăunători. Monitorizarea trebuie efectuată regulat 
și cu însemnarea observațiilor.

Abordarea ecologică privind managementul dăunătorilor, bolilor și buruienilor ține 
cont de cele patru principii ale agriculturii ecologice: principiul sănătății, ecologiei, echității 
și grijii enunțate de către IFOAM (Federația Internaționala a Mișcărilor din Agricultura 
Organică). Cerințele IFOAM privind managementul dăunătorilor, bolilor și buruienilor se 
conțin în Standardul 4.5 (ediția 2014). Managementul organismelor dăunătoare presupune 
mai multe activități care se completează reciproc. Majoritatea practicilor de management 
sunt activități de lungă durată care au drept scop principal prevenirea impactului negativ 
prin menținerea populațiilor de organisme dăunătoare sub pragul economic de dăunare. 
Practicile de control, pe de altă parte, sunt activități de scurtă durată care urmăresc nimicirea 
organismelor dăunătoare. Abordarea de bază în agricultura ecologică constă în soluționarea 
cauzei problemei, astfel metodele preventive sunt considerate prioritare comparativ cu 
metodele de control direct. Scopul unui fermier ecologic este crearea condițiilor care 
mențin sănătatea plantei, deoarece o plantă sănătoasă este mai puțin vulnerabilă. Plantele 
sunt supuse riscului crescut în monocultură. Diversificarea agroecosistemului conduce 
la asigurarea unei interacțiuni balansate dintre plante și animale. Nutriția balansată 
determină vigoarea plantei și vulnerabilitatea redusă la infecție. Stresul termic sau hidric 
afectează mecanismele de protecție a plantelor. Astfel, scopul unui sistem agricol ecologic 
este de a optimiza condițiile de creștere a plantelor și de a încuraja mecanismele naturale 
de control, menținând dăunătorii, bolile și buruienile sub nivelul de dezvoltare, care poate 
cauza daune economic semnificative.

ABORDAREA ÎN TREI ETAPE
Managementul dăunătorilor, bolilor și buruienilor, în contextul agriculturii 

ecologice, poate fi văzut ca o abordare în trei etape (Fig. 3.31).
Etapa 1. Asigurarea condițiilor bune de creștere și dezvoltare pentru culturi în 

scopul sporirii rezistenței acestora.
Etapa 2. Încurajarea mecanismelor naturale de control prin promovarea inamicilor 

naturali ai organismelor dăunătoare.
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Etapa 3. Aplicarea măsurilor de control direct pentru a distruge dăunătorii, 
patogenii sau buruienile cu impact negativ minim asupra ecosistemului.

Scopul acestei abordări este optimizarea măsurilor utilizate la etapele 1 și 2, 
încurajând mecanismele de autocontrol natural și minimizarea sau excluderea utilizării 
măsurilor de control direct (Etapa 3).

Acest lucru reduce cheltuielile și previne impactul negativ al metodelor de control 
direct asupra agroecosistemului.

Experiența practică a fermierilor și rezultatele științifice confirmă că utilizarea 
combinată a metodelor preventive și directe de control a organismelor dăunătoare, este 
cea mai eficientă.

Managementul dăunătorilor și bolilor

Etapa 1. Practici de management al culturilor
1. Selectarea varietăților/soiurilor adaptate și rezistente.
Urmează a fi selectate acele varietăți/soiuri care sunt bine adaptate la condițiile 

locale de mediu (temperatură, aportul de nutrienți, buruieni, dăunători și boli), ceea ce 
le permite acestora să crească sănătoase și le face mai rezistente la concurență sau atac.

2. Utilizarea materialului semincer sănătos.
Urmează a fi utilizate semințe neinfectate, libere de buruieni, boli sau dăunători, 

cu energie germinativă maximă, provenite din surse demne de încredere. Semințele 
certificate sunt, de obicei, sănătoase, dar dacă acestea nu sunt disponibile, semințele 

Fig. 3.31. Managementul 
dăunătorilor, bolilor 
și buruienilor în sistem 
agricol ecologic
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achiziționate urmează a fi tratate înainte de utilizare. Semințele pot fi tratate cu apă 
fierbinte pentru prevenirea bolilor cauzate de patogenii fungici (Alternaria spp., 
Colletotrichum spp., Phoma spp., ș.a.) și bacterieni (Pseudomonas spp., Xanthomonas 
spp) din sol. Trebuie utilizate temperaturi și intervale de timp care vor păstra viabilitatea 
semințelor. De asemenea pot fi utilizate soluții obținute din preparate biologice de 
Trichoderma virens, Pseudomonas fluorescens sau Pseudomonas putida care posedă efect 
antagonist și sporesc rezistența plantelor la organismele dăunătoare.

3. Selectarea perioadei și distanței optime de semănat/plantat.
Majoritatea dăunătorilor și bolilor atacă planta la un anumit stadiu de viață. Este 

important ca acest stadiu de viață să nu corespundă cu perioada densității înalte a 
organismului dăunător. Alegerea corectă a perioadei de semănat și plantat permite de 
a evita invazia în procesul de migrare, depunere a ouălor sau introducerea bolilor de 
către insectele vectori. De asemenea, permite de a sincroniza atacul cu inamicii naturali 
ai acestora, condițiile de mediu nefavorabile pentru dezvoltare sau prezența gazdelor 
alternative. Alegerea perioadei optime de semănat/plantat necesită cunoașterea ciclului 
de viață al organismelor dăunătoare. Distanța suficientă dintre plante reduce răspândirea 
infecției, iar aerarea bună permite frunzelor să se usuce mai rapid, ceea ce împiedică 
dezvoltarea patogenului și infectarea plantei.

4. Utilizarea unui management echilibrat al nutrienților.
Fertilizarea moderată și constantă face ca plantă să fie mai puțin vulnerabilă la 

infecție. Excesul de nutrienți poate duce la deteriorarea rădăcinilor, deschizând calea pentru 
infecțiile secundare. Cantitatea echilibrată de potasiu contribuie la prevenirea infecțiilor 
fungice și bacteriene.

5. Introducerea materiei organice.
Crește densitatea și activitatea microorganismelor în sol, reducând densitatea 

ciupercilor patogene. Stabilizează structura solului îmbunătățind aerarea și infiltrarea 
apei. Furnizează substanțe care întăresc mecanismele de apărare ale plantelor.

Aplicarea compostului poate ajuta la controlul dăunătorilor și bolilor prin : (I) 
suplinirea solului cu microorganisme patogene pentru insecte, (II) producerea de 
antibiotice de către microorganismele benefice și (III) activarea rezistenței plantelor la 
dăunători sau boli de către substanțele nutritive din compost.

Aplicarea mulciului organic poate reduce dăunătorii prin crearea confuziei 
olfactive sau prin mascarea locurilor preferate pentru depunerea ouălor. Poate reduce 
răspândirea bolilor de către picăturile de ploaie.

6. Utilizarea sistemelor de culturi.
Culturile mixte limitează presiunea organismelor dăunătoare, acestea având puține 

plante gazdă. Diversitatea plantelor oferă un habitat favorabil pentru insectele benefice. 
Speciile de plante înrudite pot, vizual și chimic, să interfereze cu organismele dăunătoare, 
făcând habitatul mai puțin favorabil pentru ele. Culturile capcană sunt mai atractive 
pentru dăunător decât cultura principală, fie în calitate de hrană, fie pentru depunerea 
ouălor. Pentru toate tipurile de culturi capcană este importantă monitorizarea regulată a 
dăunătorilor. În majoritatea cazurilor culturile capcană sunt distruse la o infecție severă 
sau la finisarea ciclului de viață al plantelor pentru a evita migrarea dăunătorului în 
cultura principală. O altă strategie este intercalarea culturilor repelente pentru dăunători 
între rândurile culturii principale. În acest sistem cultura intercalată maschează cultura 
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principală, care nu este recunoscută de 
către insectă, fie datorită substanțelor 
chimice produse, fie din cauza diferențelor 
fizice dintre planta respectivă și planta 
gazdă (Fig. 3.32).

Rotația culturilor reduce șansele 
apariției unor boli provenite din sol și 
sporește fertilitatea solului. Un interval de 
1-3 ani între culturile din aceeași familie 
întrerupe ciclul de viață al patogenilor. 
Durata minimă a intervalului depinde de 
persistența dăunătorului sau a patogenului 
în sol. Unii patogeni se mențin în sol sub formă de spori pentru mai mulți ani (agentul 
ofilirii bacteriene rămâne infecțios pentru cel puțin 2 ani, a manei până la 4 ani, iar 
speciile de Fusarium până la 6 ani). Unele insecte dăunătoare vor muri din lipsa hranei 
în următorul an.

Îngrășămintele verzi și culturile de acoperire protejează solul de eroziune, sporesc 
activitatea biologică în sol și pot favoriza prezența organismelor folositoare, acestea 
însă trebuie selectate minuțios. Pe lângă faptul că îmbunătățesc componenta organică 
a solului, pot contribui la reducerea organismelor dăunătoare. O practică utilizată este 
biofumigarea care constă în încorporarea masei vegetale verzi în sol, care va elibera 
substanțe capabile de a suprima organismele dăunătoare. Au fost constatate efectele 
pozitive ale biofumigării contra speciilor Sclerotinia sp., Phytium sp., Rhizoctonia solani, 
Erwinia sp. Plantele din familia Brassicaceae (muștar, ridiche) sunt considerate cele 
mai bune surse pentru biofumigare deoarece produc, în procesul de descompunere, 
cantități mari de substanțe cu efect nematicid și fitotoxic. Planta principală urmează a fi 
semănată doar după două săptămâni de la încorporarea îngrășămintelor verzi. Insectele 
dăunătoare nu vor găsi cultura din cauza confuziei olfactive.

7. Managementul eficient al apei.
Stresul hidric favorizează infestarea plantelor. Prezența apei pe frunze sporește 

răspândirea și dezvoltarea infecțiilor.
8. Utilizarea măsurilor adecvate de salubrizare.
Părțile infectate ale plantelor trebuie înlăturate pentru a preveni răspândirea 

infecției. Salubrizarea trebuie să fie efectuată cu regularitate. Plantele perene abandonate 
pot cauza probleme semnificative. Cosirea permite evitarea dezvoltării organismelor 
dăunătoare în culturile perene. Toate părțile plantelor deteriorate sau fructele putrezite 
urmează a fi arse sau îngropate la adâncimea de minim 50 cm. Toate ramurile sau 
lăstarii afectați urmează a fi retezați la distanța de minim 20 cm mai jos de dauna 
vizibilă. Retezarea permite aerarea bună și pătrunderea soarelui, factori limitativi pentru 
organismele dăunătoare. Instrumentele folosite trebuie curățate și sterilizate regulat 
(etanol cu concentrația de minim 70%, incinerare) pentru a evita răspândirea infecțiilor.

Etapa 2. Practici de management al habitatelor
Inamicii naturali ai dăunătorilor sunt alte organisme (virusuri, bacterii, fungi, 

prădători și parazitoizi), care contribuie la controlul organismelor dăunătoare. Practicile 
au drept scop de a stimula dezvoltarea inamicilor naturali în cultura principală și în 
apropierea ei, prin asigurarea unui habitat favorabil acestora. Pentru îmbunătățirea 

Fig. 3.32. Exemple de culturi repelente.
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habitatelor trebuie alese doar plante care nu sunt gazde pentru organismele dăunătoare. 
Aceste practici presupun:

1. Reducerea utilizării pesticidelor naturale.
Pesticidele sintetice sunt interzise în cadrul agriculturii ecologice!
2. Acceptarea existenței unui număr redus de dăunători în câmp, care vor servi 

ca hrană sau gazdă pentru inamicii naturali.
3. Includerea în sistemul de culturi a plantelor care vor constitui hrană sau 

adăpost pentru inamicii naturali.
Gardurile vii presupun plantarea arbuștilor nativi pentru a atrage prădătorii și 

parazitoizii, oferind nectar, polen, gazde alternative și/sau pradă. Cele mai multe specii 
de arbuști cu flori au această proprietate.

Zonele de refugiu pentru coleoptere constituie fâșiile de iarbă din vecinătatea 
câmpurilor de cultură care, oferă habitat pentru inamicii dăunătorilor, cum ar fi carabidele, 
stafilinidele și păianjenii. Pentru a reduce riscul apariției buruienilor și a plantelor gazdă, 
pot fi semănate de la 1 până la 3 ierburi perene native în fâșii cu lățimea de 1-3 m.

Fâșiile cu flori presupun plantarea plantelor cu flori locale pentru a atrage 
prădătorii, parazitoizii și polenizatorii. Pot fi semănate 3-5 specii de plante cu flori în 
fâșii de 1-3 m pe perimetrul terenului agricol. După înflorire semințele pot fi colectate 
pentru reînnoirea fâșiilor sau plantarea unor fâșii noi.

Plantele companion din cadrul culturii principale, de asemenea pot atrage inamicii 
naturali ai dăunătorilor și polenizatorii. Pot fi utilizate aceleași specii ca și în cazul fâșiilor 
cu plante cu flori (1 sau 2 plante per 10 m2 de cultură principală).

Etapa 3. Practici de control direct
În cazul invaziilor devastatoare a dăunătorilor sau patogenilor vor fi necesare măsuri 

directe, pentru a minimiza pierderile. Metodele de control direct vor fi eficiente numai atunci 
când metodele celorlalte două etape au fost aplicate corect. Controlul direct este utilizat ca 
ultimă opțiune în cazul când celelalte metode au eșuat. Pentru sistemul de producție ecologică 
certificat sunt permiși doar agenții de origine nesintetică. Singura excepție sunt feromonii 
sintetici utilizați în capcane, deoarece aceștia nu intră în contact cu culturile agricole.

Practicile de control direct includ:
1. Controlul fizico-mecanic.
Capcane cu lumină pot fi utilizate pentru capturarea moliilor și a altor insecte 

nocturne (Fig. 3.3332). Capcanele cu lumină sunt eficiente dacă sunt plasate imediat 
după ce moliile adulte încep să apară, până la depunerea ouălor. Capcanele cu lumină 
au dezavantajul de a atrage și insectele benefice. Nu toate insectele atrase de lumină 
nimeresc în capcană, ceea ce sporește densitatea lor în vecinătatea capcanei.

Capcane adezive colorate și capcanele cu apă pot fi utilizate pentru a monitoriza 
insectele zburătoare adulte. Uneori, aceste capcane pot reduce densitatea dăunătorilor. 
Culorile aprinse atrag mai multe insecte. Capcanele cu suprafețe cilindrice sunt mai 
eficiente decât cele plate. Capcanele nu trebuie plasate la hotarul câmpului sau în apropierea 
zonelor de refugiu pentru insectele benefice. Capcanele cu apă trebuie să fie de minim 6 
cm adâncime, cu suprafața de 250 -500 cm2, de preferință rotunde. În apă pot fi adăugate 
câteva picături de detergent, pentru a spori eficiența.

32 CC BY-SA 3.0, https://commons. wikimedia.org/w/index.php?curid=507446
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Capcanele cu feromoni pot împiedica împerecherea 
dăunătorilor. În consecință nu va apărea generația nouă de dăunători. 
Capcanele conțin feromoni sexuali feminini ai insectelor, care atrag 
masculii în capcană și aceștia rămân blocați în ea. Capcanele cu 
feromoni sunt utilizate de obicei pentru monitorizarea dăunătorilor, 
dar pot fi utilizate și pentru capturarea în masă.

Colectarea dăunătorilor poate fi efectuată frecvent manual 
și, uneori, mecanic, cu instalații speciale, precum este cea de cules 
gândacii de Colorado sau de scuturat pomii.

Colectarea plantelor și părților de plante infectate, (scoarță, 
frunze, ramuri, fructe, flori) și tratarea termică a acestora.

Arderea resturilor vegetale se aplică numai dacă resturile 
vegetale sunt puternic infestate cu dăunători sau boli.

Metodele sonore se utilizează pentru protecția împotriva 
păsărilor și rozătoarelor, se obișnuiește instalarea de aparate care 
produc zgomote puternice (pocnituri, fluierături, sunete stridente).

2. Controlul biologic.
Presupune introducerea agenților vii, precum virusuri, bacterii, fungi, prădători și 

parazitoizi, în câmp, pe o perioadă scurtă sau lungă de timp, pentru a controla populațiile 
de dăunători. Există două abordări pentru controlul biologic:

• Introducerea preventivă a inamicilor naturali la începutul fiecărui sezon. Se 
aplică atunci când inamicii naturali nu persistă în mediu de la un sezon la altul 
datorită condițiilor climatice nefavorabile sau absenței gazdei. Populațiile de 
inamici se stabilesc și cresc pe parcursul sezonului controlând dăunătorii.

• Introducerea inamicilor naturali în momentul apariției daunei. De obicei se aplică 
în cazul utilizării patogenilor deoarece ei nu persistă în cultură în lipsa gazdei.

Virusurile (virusul poliedrozei nucleare, virusul granulozei), sunt eficiente pentru 
controlul lepidopterelor dăunătoare. Fiecare specie de insectă necesită un virus specific.

Bacteriile, ca de exemplu Bacillus thuringiensis (Bt), sunt disponibile ca insecticid 
începând cu anii 1960. Există mai multe tipuri de Bt utilizate pentru controlul 
lepidopterelor și coleopterelor.

Fungii patogeni pentru insecte, de exemplu Beauveria bassiana, există diferite 
tulpini de B. bassiana eficiente în controlul lepidopterelor, coleopterelor, afidelor și 
tripșilor. Există mai multe specii de fungi patogeni pentru insecte care pot fi valorificați 
în controlul dăunătorilor.

Nematozii entomopatogeni pot fi utilizați împotriva speciilor de gărgărițe (de 
exemplu nematozii Steinernema carpocapsae, Heterorhabditis bacteriophora) sau 
insectelor de sol precum Agrotis spp. în culturile legumicole.

Entomofagii insectelor precum 
Trichogramma spp., și alte specii, pot fi utilizați 
cu succes pentru controlul lepidopterelor 
dăunătoare (Helicoverpa armigera, Ostrinia 
nubilalis, Tuta absoluta ș.a.) în câmpuri și livezi.

Utilizarea organismelor 
modificate genetic este 

interzisă în sistemele 
ecologice.

Fig. 3.33. Capcană 
cu lumină.

Fig. 3.33. Capcană cu lumină.
(Sursa CC BY-SA 3.0, https://commons.

wikimedia.org/w/index.php?curid=507446 )
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Microorganismele antagoniste pentru patogenii plantelor, pot fi fungi, spre 
exemplu cei din genul Trichoderma, care parazitează alți fungi, în particular patogeni ai 
plantelor (de exemplu Rhizoctonia solani). De asemenea, protejează plantele de infecția 
cu Sclerotinia, Pythium și Botrytis. Unele bacterii de asemenea pot reduce bolile plantelor. 
Bacillus subtilis acționează împotriva speciei Botrytis, făinării sau pătării negre la plante. 
Alte specii similare sunt Pseudomonas fluorescens și Azotobacter spp.

3. Utilizarea pesticidelor naturale aprobate sau preparate de sine stătător.
Unele extracte vegetale au efect insecticid extins. Rotenona (Derris sp.), neem 

(Azadirachta indica), nicotina (tutun) și piretru/crizantema (Chrysanthemum sp.) se 
folosesc pe larg pentru combaterea insectelor. La noi sunt bine cunoscute gălbenelele, 
usturoiul, urzica, pelinul și leurda/usturoiţa. Acestea pot afecta și insectele benefice. 
Printre extractele cu efect fungicid se numără cele obținute din coada calului, urzică, 
mușețel, ceapă, usturoi. Trebuie examinată cu atenție posibila toxicitate a preparatelor 
vegetale pentru om, animale și insectele benefice. Unele preparate vegetale pot cauza 
reacții alergice.

Alte pesticide naturale:
d. Soluții de săpun moale – împotriva afidelor și altor insecte cu aparat bucal sugător.
e. Ulei mineral – împotriva diferitor insecte dăunătoare (dăunează inamicilor 

naturali!).
f. Sulfura – împotriva acarienilor (dăunează inamicilor naturali!). La temperaturi 

ridicate (mai mult de 32°C) poate cauza daune plantei. Este incompatibilă cu alte 
pesticide naturale. De asemenea, este eficientă contra bolilor provocate de fungi, 
împiedicând germinarea acestora.

g. Făină de bazalt - împotriva dăunătorilor care atacă părțile aeriene ale plantei.
h. Cenușa – cenușa din lemn, este eficientă contra furnicilor, sfredelitorilor, moliilor 

ș.a. Cenușa este răspândită direct pe dăunători sau pe părțile infestate ale plantei.
i. Zeama bordoleză (sulfat de cupru și var) – posedă efect bactericid și fungicid.
j. Laptele – este întrebuințat contra bolilor fungice sau virale (stropirea la fiecare 

10 zile cu 1l de lapte dizolvat în 10-15 l de apă).
k. Bicarbonatul de sodiu este utilizat pentru a reduce dezvoltarea mucegaiului 

și ruginii (100 g bicarbonat de sodiu, 50 g săpun moale la 2 l de apă), însă nu 
trebuie utilizat la temperaturi ridicate.

l. Permanganat de potasiu – în concentrație de 0,01-0,03% se folosește pentru 
tratarea seminţelor, bulbilor și a rădăcinilor răsadurilor și puieților. În 
concentrație de 0,15 % combate eficient făinarea.

Managementul buruienilor
Acțiunile întreprinse de fermieri au drept scop menținerea buruienilor la un 

nivel ce nu provoacă daune culturii principale. Buruienile joacă și ele un rol în cadrul 
agroecosistemului, spre exemplu, reduc eroziunea solului sau susțin biodiversitatea, 
oferind un habitat pentru insectele benefice. Planta este cea mai sensibilă la competiția 
cu buruienile în faza de creștere, concurența fiind mai puțin dăunătoare în celelalte 
stadii de viață. Cu toate acestea, unele buruieni pot provoca probleme de recoltare. Prin 
urmare, buruienile nu trebuie să fie complet ignorate după perioada critică de creștere a 
culturii, deși devin mai puțin importante.
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Etapa 1. Practici de management al culturilor
Acestea limitează introducerea și reproducerea buruienilor:
1. Utilizarea semințelor care nu conțin semințe de buruieni.
2. Selectarea culturilor și varietăților/soiurilor.
Culturile înalte și soiurile cu frunze mai mari vor concura mai bine cu buruienile 

decât soiurile scunde cu frunze înguste. Unele soiuri pot inhiba creșterea buruienilor, pe 
când altele le tolerează.

3. Rotația culturilor. Succesiunea culturilor creează diferite forme de competiție 
care perturbă creșterea și dezvoltarea buruienilor. Cu referire la managementul 
buruienilor, rotația culturilor trebuie să prevadă: a) alternarea culturilor cu germinare 
sezonieră; b) alternarea culturilor anuale și perene (inclusiv iarba); c) alternarea culturilor 
dense cu culturile rare; d) operațiuni de cultivare și tăiere sau acoperire, care afectează în 
mod direct buruienile.

4. Pregătirea corespunzătoare a terenului. Buruienile perene trebuie înlăturate 
înainte de semănat/plantat sau acoperite cu îngrășământ verde agresiv, deoarece este 
dificil de a gestiona aceste buruieni după apariția culturii principale.

5. Perioada și densitatea corespunzătoare a semănatului. Condițiile optime de 
creștere sporesc capacitatea plantelor de a concura cu buruienile. Distanțarea adecvată 
a culturilor va asigura un spațiu minim pentru creșterea buruienilor și va reduce 
concurența. Este necesar de cunoscut perioada de apariție a principalelor buruieni.

6. Managementul calității solului. Compostul, gunoiul de grajd, mulciul organic 
pot reduce numărul de buruieni prin limitarea accesului luminii și aerului în sol, ceea ce 
împiedică germinarea semințelor.

7. Măsuri de salubrizare.
Etapa 2. Practici de management al habitatelor

Acestea au drept scop de a reduce impactul buruienilor:
1. Culturile intercalate sau de acoperire. Culturile intercalate și de acoperire pot fi 

eficiente în suprimarea buruienilor. Culturile de acoperire formează un strat de vegetație 
densă, în creștere rapidă, sub cultură. De obicei sunt utilizate speciile de leguminoase, 
care îmbunătățesc, de asemenea, fertilitatea solului.

2. Pășunatul. Pentru a reduce creșterea buruienilor perene pot fi utilizate bovinele, 
ovinele și caprinele. Bovinele preferă iarba, prin urmare, este necesar de a le alterna cu 
ovine și caprine, care preferă frunzele mari.

Etapa 3. Practici de control direct
1. Controlul mecanic. Este cea mai răspândită și eficientă metodă. Controlul 

mecanic poate implica plivirea întregii culturi sau poate fi limitat la plivirea selectivă 
între rânduri sau în interiorul rândului. Îndepărtarea manuală este, probabil, cea mai 
importantă măsură de control mecanic, dar necesită forțe de muncă sporite. Utilizarea 
utilajelor și a mașinilor speciale poate crește semnificativ eficiența muncii. Plivitul trebuie 
efectuat până la producerea semințelor. Pentru controlul buruienilor poate fi, de asemenea, 
utilizat prășitul manual sau mecanic, întreţinerea solului în sistem de semiogor.

2. Controlul biologic. Fungii de sol din specia Fusarium oxysporum sunt eficienți 
contra buruienilor din genul Striga. Rizobacteriile sunt, de asemenea, capabile de a 
suprima germinarea semințelor buruienilor.

3. Controlul termic. Arderea este o metodă eficientă, dar implică costuri sporite, 
datorită consumului de combustibil.
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Metode de management pentru dăunătorii și bolile de depozit.
Cerințele IFOAM privind managementul dăunătorilor și bolilor în timpul 

manipulării și procesării produsului se conțin în Standardul 7.4 (ediția 2014).
Măsuri preventive:
Pentru gestionarea eficientă a dăunătorilor și a bolilor de depozit sunt extrem de 

importante igiena adecvată și expunerea minimă la umiditate. Dacă produsul este deja 
contaminat sau expus la umezeală, acesta nu se va păstra bine chiar și în cele mai bune 
condiții.

1. Uscarea: Previne germinarea fungilor. Imediat după recoltare toate cerealele 
trebuie uscate până la 12-13% umiditate; căldura utilizată în acest proces va 
ucide patogenii și dăunătorii. Temperaturile prea mari trebuie evitate. Trebuie 
asigurată uscarea uniformă a semințelor.

2. Treierarea: Cerealele treierate pot fi depozitate mai ușor evitând pierderile 
cauzate de insecte, rozătoare și boli.

3. Păstrarea corectă: Toate stocurile reziduale trebuie îndepărtate, deoarece 
dăunătorii ar putea fi ascunși în reziduuri. Interiorul depozitului trebuie 
curățat. Dăunătorii urmează a fi controlați prin umplerea fisurilor capabile să 
adăpostească insectele cu un amestec de pesticide naturale (Fig. 3.3433).

Practici de control direct:
Principalii dăunători de depozit sunt gândacii 

și moliile. Activitatea vitală a insectelor duce la 
deteriorarea produsului, cauzează infecții fungice 
secundare și face imposibilă utilizarea ulterioară a 
produselor. Unele măsuri care pot fi utilizate sunt:

1. Controlul biologic.
2. Controlul cu utilizarea aditivilor:
Substanțele minerale precum nisipul fin 

(>50%), praful de argilă (5-10%) și varul (0,3%), 
pot fi utilizate în depozite mici. Pentru cantități mari de cereale și semințe este mai 
practic de a folosi plante cu miros puternic sau extracte din plante cu efect insecticid. 
Pentru protecția recoltelor de dăunătorii de depozit pot fi folosite ardeiul iute (păstăi 
sau praf uscat amestecat cu cenușă sau argilă fină), neem (frunze, semințe zdrobite sau 
ulei), piretru (flori uscate sau praf uscat), eucalipt (frunze), mintă (pulbere din plante 
întregi cu umiditatea 4%). De asemenea, poate fi folosită cenușa. Uleiurile vegetale pot fi 
folosite pentru protecția leguminoaselor de bruhide.

33 https://www.flickr.com/photos/siouxsteel/5751383016/in/photolist-9LekN9-opVv5V-7jg7At-ondGeT-wtZLe-Aq3tWp-5dCXzY-
583SDB-o6BFW4-qLta1W-9R1G5d-mpiyfx-TrDVcm-bvpXEq-64yHuk-bff8zc-nJ3Smn-aPykjk-4QcdZ2-ed6jna-7zJnpk-bNu8MT-bwqh9-
DEqPag-RwSmNS-qc9g2P-6zmYRC-pQbYJC-49jbq1-XYjzte-8w7ww7-71RJVc-HQHdZF-4ifsz9-fiLwmw-6saKyQ-px43Hu-btYKUX-
jxN11d-5xEPqd-6iTpx2-92bG59-awXYwr-84vNBm-dp8QHh-78SMVM-8Ei7yF-jaxpig-Yhx2ju-mpi3uc/ 

ÎNTREBĂRI DE CONTROL
1. Care grup de metode de management al organismelor dăunătoare sunt considerate prioritare 

în cadrul agriculturii ecologice?
2. Ce practici pot fi folosite pentru a preveni daunele provocate de buruieni?
3. Ce practici pot fi folosite pentru a preveni daunele provocate de dăunători şi boli?
4. Ce metode de control direct al buruienilor pot fi folosite în cadrul agriculturii ecologice?
5. Ce metode de control direct al bolilor şi dăunătorilor pot fi folosite în cadrul agriculturii ecologice?

Fig. 3.34. Depozit de cereale.

Fig. 3.34. Depozit de cereale.
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4.1. CERINȚELE PRINCIPALE FAȚĂ DE CREŞTEREA ANIMALELOR 
ÎN SISTEMUL DE AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ

Sectorul zootehnic constituie una dintre componentele obligatorii ale gospodăriilor 
agricole ecologice. În același timp, despre zootehnia ecologică se poate vorbi numai după 
ce terenurile avute în proprietate au fost certificate ca ecologice. De obicei, agricultura 
ecologică este bazată pe gospodărie mixtă de tip vegetal – animal, fapt ce permite valorificarea 
producției vegetale în furajarea animalelor și folosirea bălegarului obținut de la animalele 
crescute în sistem ecologic pentru reîntoarcerea substanțelor organice în sol și fertilizarea 
lui. Așadar, fermele ecologice vin să închidă circuitul substanțelor nutritive prin folosirea 
în cultivarea plantelor a elementelor nutritive care se formează în urma descompunerii 
bălegarului introdus în sol. Esența unei ferme ecologice constă în legătura strânsă dintre 
sănătatea solului (care nu este poluat), sănătatea animalelor și sănătatea omului.

Pentru animale este necesară crearea unor condiții care să asigure un comportament 
apropiat de cel natural. În același timp, trebuie de menționat că între suprafața de 
pământ de care dispune gospodăria ecologică și numărul de animale crescute în cadrul 
ei există un anumit raport pornind din „Unitate Bovină Adultă” (UBA), care revine la 
un hectar. În scopul păstrării echilibrului ecologic în natură numărul de animale este 
limitat, pornind din conținutul de azot în îngrășământ și din necesitatea de a reduce 
la minimum orice formă de poluare a solului, a apelor de suprafață și a celor freatice. 
Utilizarea îngrășămintelor nu trebuie să aibă efecte poluante asupra mediului.

În cazul când în gospodărie se crește o singură specie de animale, calculele se vor 
efectua având la bază șeptelul speciei date și vârsta animalelor. Dacă însă sunt crescute 
două sau mai multe specii, se vor lua în calcul toate animalele în funcție de specie și vor fi 
transferate în UBA. Nu se admite ca numărul de capete să fie mai mare decât cel stipulat 
în Regulament. Deci o altă cerință de bază a agriculturii ecologice este că în gospodărie se 
limitează numărul de animale care ar urma să fie crescute, acest număr fiind determinat în 
baza calculului cantității de azot care se conține în bălegar și care nu trebuie să depășească 
170kg/ha. Această limitare asigură reducerea poluării solului și apelor cu nitrați și nitriți, 
precum și a pășunatului intensiv și a eroziunii solului.

4. CREȘTEREA ANIMALELOR 
ÎN SISTEMUL DE AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ

CREȘTEREA ANIMALELOR ÎN SISTEMUL DE AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ



68

Norma de animale care se permite de a fi crescute pe 1 ha este prevăzută în 
Regulament și constituie 2 vaci/ha (sau 2 UBA – Unitate de Bovină Adultă, în care sunt 
transferate celelalte specii de animale). În figura 4.1 prezentăm un extras din Anexa 
4 la Regulamentul privind principiile producției ecologice și metodele de procesare 
agroalimentare ecologice.

Un alt principiu al agriculturii ecologice este interzicerea folosirii organismelor 
modificate genetic (OMG), care reprezintă organisme noi, ce nu s-au mai întâlnit 
niciodată în natură și au fost obținute în urma apariției ingineriei genice care a făcut posibil 
transferul de gene de la unele organisme la altele (de exemplu, în organismele plantelor 
– gene de la virusuri, bacterii, animale, sau 
ale animalelor – gene de la bacterii, plante, 
om, sau gene de la unele specii de animale 
la altele etc.). Acest fenomen, utilizat atât în 
fitotehnie, cât și în zootehnie, poate exercita 
o influență negativă asupra sănătății omului. 
De exemplu, organismele modificate 
genetic înregistrează producții mai înalte, 
sunt rezistente la dăunători și la secetă, 
însă în ultimii ani se observă o creștere a 
numărului bolnavilor de cancer, alergicilor 
etc. Vom prezenta doar câteva exemple 
întâlnite în literatură în ceea ce privește 
acțiunea unor organisme modificate genetic 
asupra animalelor. Şoarecii care au fost 
hrăniți cu cartofi modificați genetic aveau 
ficatul atrofiat și s-a observat o dividere 
anormală a celulelor intestinale. Animalele 
hrănite în mod repetat cu furaje modificate 
genetic aveau modificări la ficat și rinichi, 
iar valorile trigliceridelor în sânge erau 
mai mari cu 24-40%. Descendenții care 
proveneau de la mame hrănite cu OMG au 
pierit în proporție de 52% în primele trei 
săptămâni, pe când în grupul de control 

Cabaline
peste 6 luni

2
Iepuri

de casă
(femele

de prăsilă)

100

Găini
ouătoare

230

Oi

13,3 13,3

Capre
Pui

de carne
580

Tineret
de pănă la 1 an

Taurine de 1-5 ani
Junci
Vaci

Tauri peste 2 ani

5
3,3

2,5
2

2 74
14

6,5

Purcei
Porci la îngrășat

Scroafe de prăsilă

Grupa sau specia
Numărul maxim 
de animale pe ha 

echivalent a 170kg 
N/ha/an

Cabaline mai mari 
de 6 luni 2

Tineret taurin cu 
vârsta mai puțin de 
un an

5

Taurine cu vârsta 
între 1 și 5 ani 3,3

Tauri cu vârsta mai 
mare de 2 ani 2

Vaci 2
Juninci 2,5
Iepuri de casă 
(femele de prăsilă) 100

Oi 13,3
Capre 13,3
Purcei 74
Scroafe de prăsilă 6,5
Porci la îngrășat 14
Pui de carne 580
Găini ouătoare 230

Fig. 4.1. Numărul maxim de animale pe 1 ha echivalent a 170kg N/ha/an
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cifra respectivă constituia 9%. Exemplele prezentate nu pot să nu provoace îngrijorare 
în ceea ce privește folosirea în hrană a organismelor modificate genetic. Au fost obținute 
nu numai plante modificate genetic dar și animale transgenice. Exploatarea unor astfel 
de animale în agricultura ecologică este interzisă.

Prin urmare, ne convingem că agricultura ecologică vine să contribuie substanțial la 
securitatea sănătății omului și la ocrotirea mediului ambiant prin faptul că nu se folosesc 
organisme modificate genetic, substanțe chimice, îngrășăminte anorganice, precum și 
hormoni, stimulatori, antibiotice etc. în lupta cu dăunătorii plantelor și animalelor. De 
asemenea, este limitată utilizarea diverselor substanțe chimice care pot provoca un șir 
de boli la om.

La creșterea animalelor în sistem ecologic principala metodă de înmulțire este 
monta naturală, însă se admite și însămânțarea artificială. Este interzisă utilizarea 
diverselor metode biotehnologice, precum ar fi transferurile de embrioni, clonarea, 
poliploidizarea, folosirea animalelor transgenice (organisme modificate genetic) etc.

Ferme ecologice pot fi înființate pentru cele mai diverse specii de animale: taurine, 
porcine, cabaline, ovine, caprine, iepuri de casă, găini, curci, gâște, rațe, prepelițe, bibilici, 
struți, albine, pești, melci etc.

4.2. CREŞTEREA ANIMALELOR DOMESTICE ÎN SISTEMUL DE AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ

Drept animale ecologice sunt considerate animalele care s-au născut și au crescut 
în gospodării ecologice. În cazul când pentru reproducție sunt aduse animale din 
ferme neecologice, ele vor fi considerate ecologice numai după ce vor trece perioada 
de conversiune – timp în care încep să se aplice principiile agriculturii ecologice și 
care reprezintă perioada de trecere de la agricultura convențională la cea ecologică. În 
perioada de conversie vor dispare rămășițele substanțelor chimice și reziduurile care 
au fost anterior în sol, în furaje, organisme, sau influența lor va fi redusă la minimum. 
Zootehnia ecologică este următorul pas care va fi efectuat după ce solul a fost certificat 
ca ecologic, deci, după trecerea perioadei de conversiune stabilită pentru fitotehnie, se va 
purcede la creșterea animalelor în sistem ecologic (Fig. 4.2).

Ținerea evidenței animalelor este o 
condiție obligatorie în zootehnia ecologică. 
Pentru astfel de specii ca taurinele, porcinele, 
ovinele, caprinele, cabalinele se ține 
evidența individuală în registre speciale în 
care este trecută toată informația necesară: 
numărul individual, rasa, data nașterii, data 
ieșirii din gospodărie etc. Pentru păsări și 
animale mici - evidența se ține pe loturi, iar 
în apicultura ecologică în Registrul prisăcii 
se înscriu datele respective pentru fiecare 
stup.

Originea animalelor. La alegerea 
speciilor și raselor de animale trebuie să se 
țină cont de: 

• condițiile de adaptare;

Fig. 4.2. Îmbinarea fitotehniei şi zootehniei 
este cea mai potrivită soluţie pentru 

asigurarea unui circuit de energie şi nutrienţi 
în fiecare gospodărie pe bază ecologică.
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• rezistența la boli;
• condițiile de nutriție.
Este cunoscut faptul că rasele locale de animale care s-au format în anumite teritorii, 

în condițiile climaterice date posedă o structură genetică specifică, sunt adaptate foarte 
bine la condițiile mediului, au o rezistență sporită la boli, o capacitate înaltă de reproducere, 
nu sunt pretențioase față de furaje, valorifică foarte bine resursele vegetale și prezintă o 
sursă de gene foarte valoroase. Pornind din aceste considerente, la creșterea animalelor 
în sistem ecologic au prioritate rasele autohtone, care sunt mai rezistente și mai bine 
acomodate la condițiile date, nu sunt agreate rasele intensive sau cele superspecializate, 
acestea fiind mult mai sensibile și mai pretențioase. În cadrul unor experiențe s-a stabilit 
că rasele cu creștere rapidă nu se adaptează bine la producția ecologică.

Animalele de prăsilă sunt certificate ecologic și provin din ferma proprie sau din 
alte ferme ecologice. Animalele crescute în ferme ecologice trebuie să aibă constituție 
robustă, indici de reproducție buni și productivitate ridicată, o viabilitate și vitalitate 
înaltă a nou-născuților.

La creșterea taurinelor în sistem ecologic la noi în republică, în acest scop, pentru 
producția laptelui pot fi crescute taurine de rasele Simmental, Roșie de stepă, Roșie 
estonă și din Tipul Moldovenesc al rasei Bălțată cu negru, precum și metișii lor. Pentru 
producția de carne pot fi crescute animale din rasele nominalizate, precum și metișii 
obținuți de la încrucișări ale unor vaci din aceste rase cu tauri din rase pentru carne 
Charolaise, Limousine, Hereford ș.a., sau animale din rase pure pentru carne.

Referitor la apartenența de rasă trebuie menționat că doar câteva ferme din 
republică sunt atestate ca ferme de prăsilă (cca 1% din șeptel), restul (99%) sunt animale 
metise de diferite generații, fără careva origini, întrucât evidența zootehnică lipsește, 
precum și munca de prăsilă. Doar fenotipic se poate presupune posibila apartenență a 
animalelor la o rasă sau alta.

În zootehnia ecologică, în afară de monta naturală, se admite și însămânțarea 
artificială a vacilor și vițelelor, însă precum a mai fost menționat, sunt interzise metodele 
biotehnologice avansate, cum ar fi transferul de embrioni, clonarea animalelor, sau 
animale obținute prin inginerie genetică. Chiar și reproducătorii, dacă provin de la mame 
cărora li s-au făcut transferuri de embrioni, nu pot fi folosiți nici la monta naturală, nici la 
însămânțări artificiale. În cazul când se completează cireada pentru prima dată și numărul 
de animale crescute în gospodăria ecologică este insuficient, cu permisiunea organismului 
de inspecție și certificare și a Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 
(MADRM), pot fi luați din gospodării convenționale viței de curând înțărcați, iar vârsta 
lor să nu fie mai mare de 6 luni. Dacă ferma ecologică nu dispune de suficiente animale 
pentru reînnoirea cirezii, organismul de inspecție și certificare poate permite procurarea 
a până la 10% din șeptel de femele adulte din alte gospodării, neecologice. Când numărul 
de capete în ferma ecologică este mai mic de 10 vaci, înlocuirea permisă este de maximum 
1 cap pe an. În asemenea cazuri vor fi respectate perioadele de conversiune – 12 luni 
pentru taurinele de carne și 12 săptămâni pentru producția de lapte.

Dacă în gospodărie se aplică monta naturală, se permite folosirea pentru însămânțări 
a taurilor din gospodării convenționale, cu condiția că în continuare ei vor fi hrăniți și 
întreținuți conform cerințelor gospodăriilor ecologice.

În fermele ecologice este interzisă și folosirea preparatelor hormonale pentru 
stimularea intrării vacilor în călduri.
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Dacă în gospodărie se crește un număr redus de vaci, fătarea poate avea loc în 
adăpostul unde sunt întreținute, iar în ferme se vor organiza secții special amenajate 
– maternitate. În ambele cazuri vor fi respectate condițiile de igienă, se va asigura un 
așternut curat, pentru a evita infectarea nou-născuților. După fătare, nu mai târziu de 
o oră, (cu cât mai repede cu atât mai bine) vițelul va fi hrănit cu colostru matern, care 
conține un șir de substanțe imune, necesare organismului nou-născut pentru sporirea 
rezistenței față de microorganismele patogene. Forma de alăptare în perioada colostrală 
(7-10 zile) va fi suptul. În continuare, tineretul taurin din gospodăriile ecologice va fi 
hrănit cu lapte natural (matern) pe o durată de timp care să nu fie mai mică de 90 de 
zile. Chiar dacă a fost hrănit 89 de zile – este o neconformitate. Se interzice hrănirea cu 
lapte de la vaci bolnave, sau cu lapte artificial. De asemenea nu se admite întreținerea 
vițeilor în cuști după prima săptămână de viață – ei se vor întreține în grupe. La vârsta 
de maximum 7 zile vițeilor li se vor aplica crotalii și în acest mod vor fi individualizați. 
Cauterizarea coarnelor (arderea locului unde cresc coarnele cu ajutorul cauterului sau 
cu o substanță caustică), care se face cu scopul ca să nu crească coarnele este permisă 
numai până la vârsta de 3 săptămâni și va fi efectuată de personal calificat, iar castrarea 
tăurașilor se va face până la atingerea maturității sexuale. La animalele adulte scurtarea 
coarnelor este interzisă.

Vacile din rasele pentru carne nu se mulg, vițeii se lasă să sugă lapte până sunt 
înțărcați. Aceste animale sunt întreținute liber, iar în adăpost – pe așternut adânc. 

Scopul creșterii porcinelor în sistem ecologic este de a obține purcei de la scroafe de 
prăsilă și, respectând cerințele zootehniei ecologice, de a-i crește până la condiție-marfă 
pentru a obține un profit. Inițial, când se înființează o fermă de creștere a porcilor și în 
gospodăria ecologică nu sunt suficiente animale crescute în asemenea condiții, se admite 
să fie completată până la numărul preconizat cu purcei din gospodării convenționale, cu 
condiția ca ei să fie achiziționați imediat după înțărcare și să nu depășească greutatea de 
25kg. Acest procedeu poate fi aplicat cu consimțământul organismului de inspecție și 
certificare și aprobarea MADRM. În caz de necesitate, atunci când nu sunt disponibile 
animale crescute ecologic, de la organismul respectiv se va solicita permisiunea de a 
completa șeptelul de porcine cu femele din gospodării neecologice (până la 20%). Dacă 
ferma constituită are mai puțin de 5 scroafe, se permite completarea ei doar cu un cap.

Vierii reproducători în ferma ecologică pot fi aduși dintr-o unitate convențională, 
însă pe viitor vor fi respectate cerințele agriculturii ecologice.

Pentru asigurarea creșterii porcilor în sistem ecologic trebuie asigurate condiții de 
întreținere, să avem la dispoziție terenuri pentru păscut, o bază furajeră ecologică.

Pentru fermele ecologice se recomandă creșterea porcilor din rase autohtone, care 
sunt bine adaptate la condițiile locale, mai rezistente la boli, mai puțin pretențioase la 
condițiile de întreținere și furajare, au o adaptabilitate și o vitalitate bună. În acest mod 
vor fi evitate un șir de probleme specifice privind rezistența la boli, aclimatizarea etc. În 
acest scop pot fi crescute animale din rasele: Marele alb, Landrace, Tipul moldovenesc 
de carne, iar pentru încrucișări cu rasele nominalizate pot fi folosite și animale din astfel 
de rase specializate de porcine ca: Duroc, Hampshire, Pietrain.

La creșterea porcilor în sistem ecologic vor fi folosite animale care au o creștere 
lentă, prin urmare nu pot fi folosiți hibrizi sintetici, care se dezvoltă mai intens, însă sunt 
foarte pretențioși față de factorii de mediu și de nutriție. Reproducția suinelor în sistem 
ecologic este, de regulă, pe cale naturală, dar se admite și însămânțarea artificială.
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După naștere, ombilicul (buricul purceilor) va fi tăiat la o distanță de 7 cm de 
la abdomen, va fi legat cu ață și uns cu tinctură de iod. În scopul prevenirii anemiei, 
purceilor le pot fi administrate (numai pe cale orală) preparate cu suplimente de fier. 
Purceii se vor afla cu scroafele și vor fi hrăniți cu lapte matern o perioadă de cel puțin 40 
de zile. În nici un caz nu se va admite creșterea purceilor în cuști sau în baterii. Conform 
standardelor agriculturii ecologice, în cazul purceilor crescuți în sistem ecologic este 
interzisă mutilarea lor prin tăierea cozii și scurtarea dinților. Aceste operații pot fi 
autorizate de către organismul de certificare pe motive sanitare sau de securitate. Nu se 
admite nici punerea sârmei în botul porcilor (ca să nu râme) precum și întreținerea lor 
la legătură. Castrarea vierușilor se va face înainte de atingerea de către ei a maturității 
sexuale ( în mod normal, la vârsta de 2-3 săptămâni) în scopul asigurării calității cărnii. 
Această operație va fi efectuată de către specialiști cu respectarea normelor de igienă.

Cerințele înaintate pentru creșterea ovinelor și caprinelor în sistem ecologic sunt 
similare. Ele pot fi crescute atât în turme separate, cât și mixte, dat fiind faptul că au 
foarte mult comun între ele. Pentru creșterea ovinelor și caprinelor nu sunt necesare 
mari cheltuieli în ceea ce privește întreținerea și alimentația lor, iar produsele obținute 
sunt solicitate pe piață.

La completarea turmei, când se formează pentru prima dată și nu sunt suficiente 
animale din gospodăria ecologică, cu acordul organismului de inspecție și certificare 
și al MADRM, pot fi luați miei și iezi din gospodării neecologice, însă vârsta lor să 
nu depășească 45 de zile și să fie imediat după înțărcare. În continuare, în gospodăria 
ecologică, cu permisiunea organismului nominalizat, se va putea reînnoi șeptelul de oi 
și capre cu până la 20% din ferme neecologice, în cazul când numărul de animale nu este 
disponibil. Atunci când în fermă sunt mai puțin de 5 oi sau capre, se permite înlocuirea 
a numai unui animal pe an. Produsele de la astfel de animale vor putea fi folosite ca 
ecologice numai după ce acestea trec perioada de conversiune.

Berbecii sau țapii folosiți în reproducție pot proveni și din ferme convenționale, cu 
condiția că, în continuare, la creșterea lor se vor respecta cerințele agriculturii ecologice. 

Fermierii care se vor ocupa cu creșterea ovinelor în sistem ecologic ar trebui să 
folosească rasele autohtone, întrucât ele sunt mai puțin pretențioase față de condițiile de 
furajare și întreținere, mai rezistente și mai bine aclimatizate. La noi în republică astfel 
de rase de ovine sunt Karakul și Țigaie. Concomitent, trebuie menționat faptul, comun 
pentru ambele rase, că în majoritatea absolută a gospodăriilor, cu excepția câtorva 
turme de prăsilă, nu se cresc animale de rasă curată, dar sunt animale metise de diferite 
generații, fără origini, deoarece lipsește evidența zootehnică.

Referitor la metodele de creștere, ținem să atenționăm că nu se admit încrucișări 
între rasele Karakul și Țigaie, întrucât ele au direcții de producție diferite și la metișii 
interrasiali se vor diminua calitățile caracteristice raselor inițiale.

Una dintre ramurile de perspectivă ale sectorului zootehnic este creșterea ovinelor 
pentru carne, întrucât în toată lumea carnea de miel crescut în gospodării ecologice 
este foarte solicitată. Pentru a obține o carne mai calitativă, oile din rasele Karakul și 
Țigaie pot fi încrucișate cu berbeci din rase pentru carne (Suffolk, Ile de France, Romney 
Marsh etc.) În asemenea cazuri, paralel cu îmbunătățirea calității cărnii, se mai folosește 
și fenomenul heterozis – când produșii rezultați de la încrucișări între rase cresc mai 
intens comparativ cu tineretul din rase pure.
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În sistemul ecologic mieii și iezii vor fi hrăniți cu lapte o perioadă de cel puțin 45 de 
zile și vor fi înțărcați în cea de a șaptea săptămână. Oile care cresc miei pentru carne nu 
trebuie mulse, fiind supte de aceștia. Reproducția ovinelor și caprinelor în sistem ecologic, 
de obicei, este monta naturală, însă se admite și însămânțarea artificială.

La ovine este interzisă tăierea cozilor, aplicarea benzilor elastice la cozi, precum și 
retezarea coarnelor la ovine și caprine. La aceste specii este permisă castrarea masculilor, 
care se va face până la vârsta atingerii maturității sexuale.

Avicultura reprezintă cele mai diverse specii de păsări: găini, rațe, gâște, curci, 
bibilici, struți etc., față de care sunt înaintate, practic, cerințe comune de avicultură 
ecologică, principala dintre aceste cerințe prevăzând creșterea și întreținerea lor în 
condiții cât mai apropiate de cele întâlnite în natură – să aibă acces la pășune, la apă, să 
poată ciuguli, zbura, precum și să scormonească, să se tăvălească, să se scalde în nisip. 
Conform cerințelor agriculturii ecologice, începând chiar cu prima zi, păsările trebuie să 
fie crescute la sol și în nici într-un caz să nu fie ținute în cuști sau baterii, iar palmipedele 
(gâștele, rațele) - la iaz, lac, heleșteu, de fiecare dată când condițiile meteorologice permit. 
Creșterea păsărilor în sistem ecologic prevede și 
respectarea unor anumiți parametri în ceea ce privește 
hrana păsărilor, tipul de nutrețuri, numărul de capete, 
protecția mediului.

Stimularea mișcării păsărilor și utilizarea în 
întregime a spațiului liber reprezintă o problemă 
comună în sistemele ecologice de creștere. Accesul 
liber la spațiile înverzite asigură formarea imunității 
naturale, fapt vital pentru menținerea sănătății 
păsărilor.

Referitor la rasele recomandate pentru avicultura 
ecologică, vom menționa că la noi în republică nu 
sunt anumite rase locale de păsări, în gospodării fiind 
crescuți cei mai diverși hibrizi, fără de origini. Aceste 
păsări pot fi folosite în agricultura ecologică. Tot aici 
trebuie menționat faptul că la creșterea păsărilor 
de casă în sistem ecologic este necesară prevenirea 
creșterii excesive a lor, adică evitarea metodei intensive 
de creștere. Creșterea intensă a hibrizilor și sacrificarea 
la vârsta de 42 de zile face imposibilă admiterea lor ca produs ecologic.

În condițiile creșterii în sistem ecologic, se va manifesta o grijă permanentă pentru 
a asigura bunăstarea și confortul comportamental al păsărilor, precum și pentru a le 
proteja de stres, de animalele sălbatice și de cele de pradă (șobolani, vulpi, vulturi etc.). În 
agricultura ecologică este interzisă mutilarea păsărilor: tăierea ciocului (care se face la puii 
de găină și de curcă și este foarte dureroasă pentru ei), retezatul aripilor, năpârlirea forțată, 
priponitul cloștilor, hrănirea forțată (îndopatul), jumulitul gâștelor pentru puf. Se admite 
castrarea cocoșilor în scopul obținerii claponilor și se face până la atingerea de către aceștia 
a maturității sexuale. Claponii au carnea fragedă, cu gust fin și este foarte delicioasă.

Păsărilor trebuie să li se asigure perioade de pauză, între cele de ouat, și să fie ținute 
în grupuri mici, pentru a se stabili ierarhiile sociale care se produc în natură. Din punct 
de vedere economic, ciclul de ouat al găinilor este de 1 an de zile, după care ele sunt 

Conform Regulamentului, pentru 
păsări sunt stabilite următoarele 

vârste minime de sacrificare:
• 81 zile pentru găini;
• 150 zile pentru claponi (cocoşi 

castrați);
• 49 zile pentru rațele obişnuite;
• 70 zile pentru rațele Muscovy 

(rațe mute), femele;
• 84 zile pentru raşele Muscovy 

(rațe mute) masculi;
• 92 zile pentru mularzi (hibrizi 

între rațe obişnuite şi rațe 
mute);

• 94 zile pentru bibilici;
• 140 zile pentru curcani şi 

gâştele pentru carne. 
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înlocuite cu altele tinere, întrucât în anul al doilea și în fiecare an următor numărul de 
ouă depuse se micșorează cu aproximativ 10%.

Scopul apiculturii ecologice este obținerea unor produse apicole curate, de o calitate 
înaltă, fără de antibiotice și substanțe chimice de sinteză, cu respectarea unui șir de restricții 
conform cerințelor Regulamentului. Dacă un agent economic are două sau mai multe 
prisăci în aceeași zonă, toate unitățile trebuie să respecte cerințele apiculturii ecologice. 
În perioada de conversie va fi înlocuită ceara existentă cu ceară din stupine ecologice. În 
cazul când ceara ecologică lipsește, va fi selectată cea din opercule (stratul subțire de ceară 
care acoperă celulele când mierea este căpăcită), din care se vor produce faguri.

În apicultura ecologică se practică numai înmulțirea naturală a familiilor de albine 
(prin divizarea lor), sau achiziționarea din prisăci ecologice. Dacă în cadrul stupinei 
există familii care nu au fost certificate inițial, organismul de inspecție și certificare 
poate să accepte perioada de conversiune a lor. Aceeași perioadă de conversiune poate 
fi acordată unor stupi noi în cazuri excepționale (catastrofe naturale, mortalitate sporită 
etc.). Fără trecerea perioadei de conversiune, organismul de inspecție și certificare poate 
permite renovarea stupilor, în limitele a 10% pe an, cu condiția că mătcile și roiurile 
respective provin din stupi ecologici, fagurii fiind tot din producție ecologică. Dacă 
apare necesitatea de a schimba matca, cea veche va fi ucisă iar cea nouă o va înlocui. Nu 
se admite însămânțarea artificială a mătcilor. Este interzisă și mutilarea albinelor, de 
exemplu retezarea aripilor la mătci, distrugerea puietului mascul (cu excepția limitării 
varroozei), nimicirea puietului de albine din faguri în scopul extragerii mierii, sau 
folosirea unor substanțe chimice repulsive la recoltarea mierii.

Apicultorul care dorește să intre în circuitul ecologic, paralel cu celelalte documente 
necesare cerute de Regulament, va prezenta organismului de inspecție și certificare o hartă, 
la o scară respectivă, privind amplasarea prisăcii. La amplasarea stupinelor se va avea grijă 
ca în raza a 3 km să fie suficiente plante melifere, nectar, secreții dulci, polen, acces la apă, 
iar în această arie nu trebuie să existe surse de poluare industrială (fabrici, autostrăzi etc.) 
precum și ca pe aceste terenuri să nu ce cultive nimic ce ar necesita stropirea cu pesticide, 
iar sursele de apă să nu fie poluate.

Un rol important în alegerea raselor de albine îl are capacitatea lor de adaptare la 
condițiile locale. În Republica Moldova, cele mai răspândite și mai bine adaptate sunt: 
Albina carpatină, care are un comportament liniștit, o capacitate productivă destul de înaltă 
și se mobilizează repede la cules, și Albina crainică, care este rezistentă la un șir de boli, are 
o dezvoltare intensă în primăvară și formarea în continuare a unor familii puternice.

4.3. CERINȚELE PENTRU HRĂNIREA ANIMALELOR
În agricultura ecologică la hrănirea animalelor se pot folosi doar furaje ecologice 

(furaje verzi, siloz, fânaj, fân, grosiere, concentrate etc.) din gospodăria proprie, care 
este atestată ca ecologică, sau din altă gospodărie ecologică. Nutrețurile ecologice vor 
fi separate de cele neecologice, în cazul când se află în aceeași gospodărie. Animalele se 
asigură cu furaje ecologice în funcție de starea fiziologică, nivelul producției, vârstă, deci 
hrana trebuie să asigure în deplină măsură cerințele nutriționale ale organismului. De 
menționat că animalele crescute în sistem ecologic trebuie să aibă acces permanent la 
pășune în aer liber și la furaje grosiere. Dintre astfel de furaje cel mai valoros este fânul 
de leguminoase (lucernă sau trifoi) sau fânul din amestec de plante (leguminoase cu 
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graminee). Dacă lipsește fânul, el poate fi înlocuit parțial cu paie (de dorit paie de ovăz 
sau orz). Nutrețurile ecologice proaspete , uscate sau însilozate vor fi folosite nu numai 
pentru speciile de animale erbivore, dar și pentru porci și păsări. Furajele minerale, 
diferiți aditivi furajeri, oligoelementele, vitaminele etc. se vor folosi în conformitate cu 
cerințele Regulamentului. La creșterea animalelor ecologice se interzice atât alimentația 
în exces, cât și subnutriția sau diete care le provoacă anemia. 

În furajarea animalelor este strict interzisă folosirea aminoacizilor sintetici, a 
hormonilor, antibioticelor, coccidiostaticelor, stimulatorilor de creștere și a altor 
substanțe medicamentoase în scopul intensificării creșterii animalelor. În rațiile 
animalelor din gospodăriile ecologice se admite includerea unor vitamine sintetice din 
grupele A,D,E, confirmate de Uniunea Europeană pentru a fi folosite în hrana animalelor, 
dar care au fost obținute nu prin intermediul organismelor modificate genetic. Se 
respectă cu strictețe lista furajelor, aditivilor, substituenților, adausurilor admise. Nu se 
permite ca animalele să fie hrănite cu furaje modificate genetic și derivatele lor, diferiți 
aditivi furajeri sintetici etc. 

La baza creșterii animalelor în sistem ecologic trebuie să fie asigurarea la maximum cu 
pășuni, ținându-se cont de condițiile naturale. Pășunatul constituie un factor obligatoriu, 
însă atunci când pășunile nu pot asigura în deplină măsură necesarul de furaje de care au 
nevoie animalele, se va aplica hrănirea mixtă a lor – la pășune și la grajd, unde li se vor 
aduce furaje verzi la iesle.

Atunci când animalele se află la pășunat, aerul și soarele acționează pozitiv asupra 
organismului, în deosebi al tineretului, asupra dezvoltării scheletului, a sistemelor 
cardio-vascular și respirator, precum și a tubului digestiv.

Taurinele crescute în sistem ecologic vor fi asigurate cu pășuni, iar perioada 
pășunatului este cea mai favorabilă pentru producția de lapte, chieltuielile fiind minime, 
deoarece animalele consumă iarbă de pe pășune, iar substanțele nutritive pe care le 
conține ea sunt folosite în cel mai eficient mod. În perioada de stabulație vacile vor fi 
hrănite cu siloz, fân, fânaj, sfeclă și alte furaje ecologice. Cantitatea de siloz este limitată – 
50% din substanța uscată a rației zilnice, iar concentratele nu trebuie să depășească 30%. 
Furajarea cu fân se face la discreție, iar cea cu concentrate – în funcție de producția de 
lapte a fiecărei vaci în parte.

Porcinele sunt o specie de animale omnivore (care mănâncă de toate). Ele folosesc 
furaje atât de origine fitotehnică, cât și de origine animalieră. Furajul de bază pentru porcine 
îl constituie concentratele, care sunt bogate în substanțe nutritive cu un conținut redus 
de celuloză și de apă. În fermele ecologice se folosesc amestecuri de furaje combinate de 
proveniență ecologică (orz, porumb, grâu, șroturi de soia și floarea soarelui etc.) în proporții 
determinate de necesitățile organismului, vârstă, greutatea corporală, starea fiziologică etc.
În rația porcinelor, paralel cu furajele concentrate, trebuie incluse și furajul verde (vara), 
suculentele, precum ar fi sfecla, morcovul, cartofii etc. - iarna, care stimulează digestia, 
au proprietăți dietetice, se asimilează ușor în organism. Rațiile porcinelor nu trebuie să 
conțină aminoacizi sintetici, enzime, organisme modificate genetic, biostimulatori de 
sinteză, aditivi furajeri, făinuri proteice de origine animalieră. Porcii ecologici trebuie să se 
afle cel puțin 80% din viață în aer liber. Aflarea lor în mișcare și sub acțiunea razelor solare 
reduce cu 50-75% necesitatea de medicamente. Spațiile libere trebuie să ofere animalelor 
și protecție contra ploilor, vânturilor puternice, temperaturilor extreme.
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Ovinele și caprinele trebuie să aibă acces permanent la pășune în aer liber și la furaje 
grosiere. Așadar, pășunatul pentru ovine și caprine este obligatoriu, fiind condiționat 
de anotimp, starea pășunilor, condițiile climaterice. În perioada de stabulație ovinele și 
caprinele vor fi asigurate cu fân, paie, coceni de porumb, siloz, concentrate – toate provenite 
din fitotehnia ecologică. Furajele vor fi puse în iesle de tip grătar sau în uluce, pentru a 
evita irosirea lor și a le păstra calitatea. La furajarea oilor și caprelor este contraindicată 
folosirea unor cantități mari de concentrate.

Cel puțin 65% din hrana pentru păsări la stadiul de îngrășare trebuie să constituie 
furajul concentrat, iar restul – alte nutrețuri. Pe lângă furajele concentrate, pe timp de 
iarnă păsărilor li se vor administra nutrețuri suculente (sfeclă, morcov etc.). În calitate de 
aditivi alimentari pentru păsări pot fi folosite numai substanțele indicate în Regulament. 
Furajele minerale (cretă, făină de piatră), precum și prundișul se vor afla permanent 
în treuci aparte. Când păsările se află pe pășune, sau la „pășunatul direct”, în afară de 
verdeață, ele mai consumă insecte, viermi.

Toamna, pentru familiile de albine vor fi lăsate suficiente rezerve de hrană (miere și 
polen), pentru a ierna bine. În cazul unor condiții nefavorabile și apariției necesității de 
alimentație suplimentară va fi folosită miere care provine din aceeași prisacă ecologică. 
În cazuri excepționale (de exemplu cristalizarea mierii), cu aprobarea organismului de 
inspecție și certificare, poate fi aplicată hrănirea artificială cu sirop de zahăr sau melasă 
însă aceste produse trebuie să provină din producție agroalimentară ecologică. O 
asemenea operațiune este permisă între ultima extracție de miere și cu 15 zile înainte de 
începutul primei recoltări din anul nou. 

Vacile, oile și caprele în permanență vor avea la dispoziție sare, pentru asigurarea 
organismului cu natriu și clor. De asemenea, în permanență toate speciile de animalele 
vor fi asigurate cu apă curată pentru adăpat. Nu se admite adăparea animalelor din râuri, 
iazuri, băltoace, deoarece se pot îmbolnăvi de diferite boli, dar trebuie să li se dea apă 
din fântână. În grajd trebuie să funcționeze adăpători automate, în care, iarna, să nu 
înghețe apa. Conform cerințelor de creștere a animalelor în sistem ecologic, apa trebuie 
să corespundă rigorilor înaintate față de apa de băut pentru oameni.

4.4. CREAREA CONDIȚIILOR PENTRU SĂNĂTATEA ŞI BUNĂSTAREA ANIMALELOR
Paralel cu investițiile necesare în echipamente și animale, fermierii trebuie să realizeze 

o reorganizare a terenurilor, grajdurilor, spațiilor, anexelor, ca să corespundă cerințelor 
Regulamentului. În agricultura ecologică este interzisă întreținerea animalelor din sistemul 
ecologic împreună cu cele convenționale, iar creșterea animalelor se face în sistem extensiv, 
spre deosebire de agricultura convențională, unde se aplică metoda intensivă. 

Una din cerințele de bază ale creșterii animalelor în sistem ecologic este ca condițiile 
de întreținere a lor să fie cât mai apropiate de cele existente în natură – animalele să se 
afle cât mai mult timp în libertate, să aibă la dispoziție un spațiu cât mai mare, atât la 
pășune cât și în adăposturi, să beneficieze de aer curat, asigurându-le în acest fel un 
comportament cât mai apropiat de cel natural, un comportament fără nici o restricție. 
O atenție deosebită se acordă confortului animalelor pe pășune – să aibă permanent apă 
și umbră, condiții de scărpinat (tulpinile copacilor, scărpinători speciale). La pășune 
animalele trebuie să fie ferite de insolații, ploi reci, vânturi puternice, grindină, li se 
va asigura un spațiu, unde să-și poată manifesta comportamentul fără restricții. Nu se 
admite întreținerea legată a animalelor, cu excepția cazurilor stipulate în Regulament, 
este interzis priponitul animalelor pe pășune.
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Nu se admite ca animalele din sistemul ecologic să fie păscute pe 
aceeași pășune cu animale din cel neecologic – în asemenea cazuri 
produsele nu vor fi considerate ca ecologice. Este interzisă hrănirea 
animalelor cu furaje necalitative (înghețate, mucegăite, alterate etc.), 
întrucât pot provoca avorturi, iar substanțele toxice pot nimeri în carne 
și lapte, în continuare, acționând asupra sănătății oamenilor.

O altă cerință a zootehniei ecologice este cea de a oferi animalelor o viață 
confortabilă, fără stres, în concordanță cu nevoile lor naturale. În acest sens, menționăm 
faptul că chiar și pentru o singură neconformitate activitatea gospodăriei ecologice este 
stopată. În fermele ecologice este interzisă întreținerea animalelor pe podele de tip grătar 
în totalitate. Pentru taurine și porcine se admite ca doar până la 50% din podea să fie 
din stinghii sau de tip grătar, iar restul să fie solidă. De asemenea, podeaua nu trebuie 
să fie lunecoasă. În grajd animalele vor fi asigurate cu așternut gros de paie, rumeguș, 
sau alte materiale naturale. În încăpere porcii trebuie să aibă permanent la dispoziție fân 
ecologic ( e de dorit de lucernă, sau, în lipsa lui, paie) ca să poată mesteca. 

Oile și caprele sunt specii de animale care suportă greu singurătatea – le place să fie mai 
multe împreună. Din această cauză, ele nu se vor întreține singure, dar în turme – în funcție 
de starea lor fiziologică. Turmele trebuie să fie asigurate cu spațiu suficient pentru mișcarea 
liberă a animalelor, aer, apă, lumină, să aibă acces la locurile de odihnă, la adăposturi.

Pentru păsări de asemenea este obligatoriu accesul liber la suprafețe de alergare care 
trebuie să fie acoperite cu verdeață, la jgheaburi cu apă și hrană. Paralel cu accesul liber la 
pășune, rațele și gâștele trebuie să fie asigurate cu loc de scăldat, găinile, curcile etc. – cu 
loc pentru scormonit. Spațiul exterior va fi înconjurat cu plasă din sârmă, iar padocurile 
vor fi prevăzute cu acoperișuri (umbrare), ca păsările să aibă unde se da la dos pe timp de 
ploaie sau soare puternic.

Atunci când în prisacă apare varrooza, pentru tratarea ei se permite utilizarea unor 
astfel de preparate ca: acidul formic, acidul lactic, acidul acetic, acidul oxalic, mentolul, 
timolul, eucaliptolul sau camforul. Substanțele nominalizate sunt admise în apicultura 
ecologică și deci pot fi aplicate, în timp ce după folosirea medicamentelor chimice de 
sinteză stupii afectați pot fi introduși în circuitul ecologic numai după perioada de 1 an 
de zile, deci după respectarea perioadei de conversiune. 

Principala orientare în ceea ce privește ocrotirea sănătății animalelor crescute în 
sistem ecologic trebuie să fie profilaxia bolilor. Baza profilacticii bolilor la animale o 
constituie folosirea unor genotipuri (rase, linii, populații) rezistente la boli. Astfel de 
animale sunt cele din rasele locale, deoarece ele sunt bine aclimatizate la condițiile 
mediului, mai puțin pretențioase față de întreținere și furaje, mai rezistente la un șir 
de boli. Din aceste considerente, în zootehnia ecologică se acordă preferință anume 
populațiilor autohtone de animale.

În fermele ecologice trebuie crescute animale sănătoase, care să fie rezistente la 
boli și să aibă producții sănătoase. În creșterea animalelor ecologice se evită folosirea în 
scopuri profilactice a antibioticelor, a hormonilor și stimulatorilor de creștere, precum 
și stimularea căldurilor la femele, punându-se accentul pe bunăstarea animalelor și pe 
asigurarea lor cu hrană naturală.

Este cunoscut faptul că multe preparate folosite în tratamentul animalelor pot trece 
direct în produsele obținute (lapte, carne, ouă) sau se pot acumula în organismul lor. 
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Așadar, sănătatea animalelor este de importanță majoră în sistemul de creștere ecologic, 
medicina veterinară fiind orientată spre prevenirea bolilor și stimularea rezistenței 
naturale în timp ce în sistemul convențional orientarea este spre utilizarea a diverse 
metode curative, inclusiv a antibioticelor. În sistemul ecologic se permite utilizarea 
medicamentelor imunologice, vaccinările prevăzute de legislație, în scopul protecției 
sănătății umane și a animalelor, precum și preparatele antiparazitare preventive, când sunt 
tratate toate animalele. Este interzisă utilizarea preparatelor alopatice sintetizate chimic 
sau a antibioticelor, dar se admite folosirea produselor homeopatice și fitoterapeutice, 
care nu sunt periculoase pentru organismul uman.

Atunci când bolile care au apărut în fermele ecologice și nu pot fi tratate folosind 
homeopatia și fitoterapia, tratamentul veterinar are următoarele particularități: 
preparatele alopatice de sinteză și antibioticele se prescriu de către medicul veterinar și 
se aplică sub controlul lui, la folosirea preparatelor alopatice durata de expunere este de 
două ori mai mare față de cea indicată în instrucțiunea de administrare a lui. În timpul 
tratamentului animalele bolnave trebuie să fie izolate de cele sănătoase. Dacă aceste 
preparate se folosesc la creșterea speciilor de la care se obține lapte (vaci, oi, capre) un 
rol deosebit îl are starea ugerului și prevenirea îmbolnăvirii lui, care cel mai frecvent se 
manifestă prin apariția mamitelor (mastitelor) – inflamarea glandei mamare, declanșată 
de acțiunile infecției patogene bacteriene sau micotice.

Dacă la tratarea animalelor se folosesc medicamente de uz veterinar, se specifică 
clar care animal este tratat, diagnosticul, tipul produsului, posologia, metoda de 
administrare, durata tratamentului, termenul de retragere. Produsele de la aceste 
animale vor fi separate. Este interzisă comercializarea produselor ca ecologice dacă pe 
parcursul a 12 luni au fost aplicate mai mult de 3 cursuri de tratament cu preparate 
alopatice sintetice sau cu antibiotice. Aceste animale, precum și produsele obținute de 
la ele nu vor fi comercializate ca ecologice. Perioada de conversiune pentru ele trebuie 
să se repete, începând cu ultima zi de tratament. Consumul unor alimente obținute 
de la animale care au fost tratate cu hormoni de creștere sau antibiotice este periculos 
pentru sănătatea omului, poate provoca apariția tulburărilor hormonale, reacții alergice, 
apariția cancerului. Înainte de a prezenta pe piață produsele ecologice, producătorul este 
obligat să informeze instituția de certificare despre faptul dacă în tratamentul animalelor 
au fost folosite preparate alopatice chimice de sinteză sau antibiotice.

Pentru a avea o gospodărie agricolă viabilă ecologică este necesar de a cunoaște și 
cerințele față de proiectarea fermelor ecologice, de procesare, de etichetare, de păstrare, 
de certificare și de comercializare a produselor ecologice. Aceste aspecte se descriu în 
acest capitol.

ÎNTREBĂRI DE CONTROL
1.  Cum se stabileşte echivalentul a 170 kg/N/ha?
2.  De ce este necesară perioada de conversie şi care este durata sa de conversie la animale, 

păsări şi albine?
3. Care metode de reproducție a animalelor sunt permise în creşterea ecologică a bovinelor şi 

care sunt interzise?
4. Care sunt principiile producției ecologice ce trebuie respectate pentru creşterea animalelor?
5. Ce medicamente pot fi folosite în sistemul ecologic şi ce medicamente sunt interzise?
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5. ALTE ASPECTE IMPORTANTE 
ALE AGRICULTURII ECOLOGICE

5.1. PROIECTAREA FERMELOR ECOLOGICE
Fermierul care dorește să practice agricultura ecologică trebuie să-și proiecteze 

propria fermă conform cerințelor și regulilor agriculturii ecologice. Organizarea 
fermei trebuie să se bazeze pe analiza tuturor punctelor, atât tari, cât și celor slabe, atât 
oportunităților, cât și amenințărilor. Înainte de a începe procesul de transformare 
ecologiciă a fermelor tradiţionale este necesar să se ia probe de sol (din stratul arabil) și 
de apă din gospodărie, pentru a determina dacă aceste două surse vitale nu sunt poluate. 
Procesul de organizare și de formare a unei ferme ecologice va dura cel puţin 3-4 ani, fiind 
necesară, la început, elaborarea asolamentului, iar „afacerea” să pornească cu stabilirea 
profilului fermei.

În funcţie de raportul vegetal /animal, de speciile de plante culti vate sau de 
animalele și păsările domestice, precum și de posibilităţile de prelucrare a producţiei 
agricole, există mai multe tipuri de ferme ecologice:

• gospodării (ferme) vegetale, în care produsele comercializate sunt materii prime 
de natură vegetală: ferme cu culturi de câmp, legume, plantaţii multianuale, 
plante medicinale, flori și chiar plantaţii dendrologice;

• gospodării de creștere a animalelor, în care producţia-marfă este de origine 
animală: ferme de bovine, ovine, caprine; ferme avicole, piscicole etc. În 
concept agroecologic, o fermă zootehnică cuprinde populaţia de animale, 
construcţiile zootehnice și suprafeţele de teren necesare pentru producerea 
furajelor;

• gospodării agroindustriale: ferme vegetale sau de creștere a animalelor 
+ sectoarele industriale de semiprelucrare sau prelucrare a produselor 
agricole;

• gospodării mixte (vegetale-zootehnice) care ar putea fi cele mai răspândite.
Ferma ecologică va administra atât terenuri cultivate, cât și necultivate pentru a 

asigura condiţii de creștere și dezvoltare tuturor categoriilor de vieţuitoare agricole – 
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plante cultivate și necultivate, precum și animale domestice și salbatice. Circa 3-8% din 
terenul fermei ecologice trebuie să fie destinat refacerii/ conservării florei si faunei.

Lucrările de proiectare trebuie să înceapă cu modelarea și nivelarea terenului, 
protejarea lui prin garduri vii cu vitalitate mare și compoziţie diversă. Perdelele 
agroforestiere și gardurile vii se proiectează și se plantează pentru protejarea solului, 
culturilor și a animalelor, păsărilor împotriva vânturilor și a insolaţiei, adică pentru 
crearea unei microclime favorabile. Gardul viu devine scut contra vitelor, servind 
totodată drept cuib și adăpost pentru prădătorii naturali (șopârle, broaște, arici ș.a.) atât 
de necesari în combaterea biologică a bolilor și dăunătorilor plantelor agricole. Înălţimea 
gardului se proiectează la 1,5-2 metri, iar grosimea lui - 40 centimetri. Ajuns la înălţimea 
dorită, gardul se tunde de două ori pe an, la sfârșitul iernii și în ultima parte a lunii iunie. 
Împărţirea terenului în mai multe parcele asigură amplasarea corectă a grajdurilor, 
spaţiilor de depozitare și prelucrare a produselor agricole, precum și a plantaţiilor 
multianuale (pomi, arbuști fructiferi și viţă-de-vie). 

O mare importanţă are: 
• stabilirea structurilor vegetale în funcţie de condiţiile de climă și de sol, 

organizarea asolamentelor cu rotaţie pentru culturile legumicole, de câmp și 
furajere; depozitarea dejecţiilor animaliere solide și a deșeurilor menajere;

• fertilizarea cu compost, gunoi de grajd, îngrășământ verde, preparate bacteriene 
și biodinamice și cu cenușăe; efectuarea lucrărilor solului și a celor de îngrijire 
cât mai la suprafaţă, fără întoarcerea brazdei etc. 

La rotaţia culturilor în asolament, se precizează strictul necesar a leguminoaselor 
pentru boabe (mazărea, fasolea, soia etc,), fixatoare de azot (cel puțin 20% din suprafața 
fermei), precum și îngrășămintele verzi. Pentru prevenirea creșterii concentraţiilor oxizilor 
de azot în apa din fântâni, amplasarea grajdurilor, a WC-urilor și colectarea dejecţiilor 
lichide în bazine impermeabile trebuie să fie cât mai departe de sursele de apă potabilă.

La construirea fermelor se va urmări ca terenul să fie salubru, neinundabil, 
adăposturile să fie orientate spre sud, asigurând în acest mod protecția de vânturile 
dominante, o bună luminozitate. Încăperile unde sunt întreținute animalele trebuie să 
fie uscate, curate, ventilate, luminoase, să asigure accesul liber la apă. Este importantă 
și menținerea normelor de densitate a animalelor atât în aer liber, cât și în adăposturi 
– să nu se deranjeze unele pe altele, să aibă loc pentru odihnă. În adăpost animalele vor 
avea așternut din paie sau din alte materiale naturale corespunzătoare. Fecalele, urina, 
resturile de hrană vor fi înlăturate de câte ori va fi nevoie, pentru a reduce mirosurile și 
a evita atragerea insectelor și a rozătoarelor.

Adăposturile trebuie să corespundă cerințelor fiziologice, igienice și de producție. 
În adăpost suprafațele interioare și cele exterioare (excluzând pășunile) vor fi respectiv: 

• pentru o vacă – 6 m2 și 4,5 m2;
• pentru tineret până la 100 kg – 1,5 m2 și 1,1 m2;
• între 100 și 200 kg – 2,5 m2 și 1,9 m2;
• 200-350 kg – 4 m2 și 3,0 m2;
• mai mult de 350 kg – 5 m2 cu un minimum de 1m2 /100kg și de 0,75m2 /100kg;
• pentru un taur reproducător – 10 m2 și 30 m2  (Fig. 5.1).
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În condițiile creșterii ecologice a porcinelor, suprafețele minime trebuie să 
constituie: 

• suprafața interioară pentru o scroafă cu purcei mici – 7,5 m2 , iar cea exterioară – 2,5 m2; 
Pentru porcii la îngrășat, în funcție de greutatea corporală: 
• până la 50 kg – 0,8 m2 și 0,6 m2 ; 
• 51-85 kg – 1,1 m2 și 0,8 m2;
• 86-110 kg – 1,3 m2 și 1,0 m2 respectiv;
• pentru purceii înțărcați până ating greutatea de 30 kg – 0,6 m2 și 0,4 m2;
• pentru scroafele de prăsilă – 2,5 m2 și 1,9 m2 ;
• pentru vierii de prăsilă – 6 m2 și 8,0 m2 respectiv (Fig. 5.2).
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Fig 5.1. Suprafaţa necesară al adăposturilor interioare şi exterioare
(cu excepţia păşunilor) la creşterea bovinelor în fermele ecologice (m2)
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Fig 5.2. Suprafaţa necesară al adăposturilor interioare şi exterioare
la creşterea Porcinelor în fermele ecologice (m2)
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Pentru întreținerea oilor și caprelor nu sunt necesare construcții capitale și nici 
cheltuieli prea mari. În condițiile noastre, în acest scop, pot fi folosite fostele încăperi 
pentru taurine, porcine sau ridicate construcții noi puțin costisitoare. Adăposturile 
trebuie să fie ventilate natural, iluminate, fără curenți de aer (la care sunt foarte sensibile, 
în deosebi, caprinele), cu condiții de temperatură și umiditate optime. Pentru ovinele 
și caprinele crescute în sistem ecologic sunt necesare următoarele suprafețe minimeîn 
adăpost șisuprafața exterioară (zone de exercițiu, excluzând pășunile), respectiv: 

• 1,5 m2 pe oaie/capră și 2,5 m2;
• 0,35 m2 pe miel/ied și 3,0m2 (Fig. 5.3).
Spațiile în aer liber, în afară de 

suprafețele menționate, vor fi prevăzute cu 
acoperișuri contra ploii, vântului, soarelui 
și temperaturilor extreme.

Pentru păsări adăposturile trebuie 
să dispună de trape intrare-ieșire și să fie 
prevăzute cu locuri de cocoțat pentru găini, 
curci, bibilici în număr corespunzător 
mărimii grupului și a taliei păsărilor, 
conform normelor ecologice: pentru găini 
– 18 cm2, iar pentru bibilici – 20 cm2 de 
stinghii rotunjite. Adăpostul trebuie să fie 
prevăzut cu ventilație și cu ferestre pentru 
lumină. Pentru găinile ouătoare durata 
luminii (naturală sau artificială) nu va 
depăși 16 ore, cu o perioadă continuă de 
odihnă nocturnă de cel puțin 8 ore. Pentru 
păsările ouătoare vor fi instalate cuibare, unde ele vor depune ouăle. De exemplu, pentru 
găinile ouătoare este prevăzută norma de 8 găini la un cuibar. Se interzice categoric 
întreținerea păsărilor pe podele care să fie în totalitate perforate, din stinghii sau de tip 
grătar. În asemenea cazuri, cel puțin o treime din suprafață trebuie să fie podea solidă. 
Tot în spațiul intern, pe podea, vor fi: așternut (din paie, talaș, rumeguș), nisip, apă, 
hrană. În adăposturile pentru găinile ouătoare va fi rezervată o suprafață suficientă 
pentru colectarea găinațului.

Conform cerințelor UE, pasările trebuie să aibă la dispoziție suprafețe exterioare 
înierbate, la un cap revenind următoarele suprafețe (m2):

• găini ouătoare – 4 m2.
Păsări de carne în adăposturi fixe:

• pui de carne și bibilici – 4 m2;
• rațe – 4,5 m2;
• curci – 10 m2;
• gâște – 15 m2.
Păsări de carne în adăposturi mobile – 2,5 m2 (Fig. 5.4).
În continuare, vom prezenta numărul de păsări/m2, care pot fi crescute în adăposturi 

în sistem ecologic – spațiile, care să le asigure libertatea de a se plimba, a ciuguli, a zbura, a 
se lupta, sunt:

3,0
1,51,5

0,350,35
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cu miel/
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cu ied

Fig 5.3. Suprafaţa necesară al adăposturilor 
interioare şi exterioare la creşterea ovinelor 

şi caprinelor în fermele ecologice  (m2)
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Proiectarea fermei ecologice trebuie să conţină un set de măsuri tehnologice de 
refacere și de conservare a însușirilor solului, precum și descrierea acţiunilor ce ţin de 
protecţia și îngrijirea plantelor cultivate, animalelor și păsărilor domestice. Aceasta 
se realizează prin: înlocuirea în perioada de conversie a produselor chimice, a 
mijloacelor și metodelor tradiţionale de lucrare a solului și de îngrijire a animalelor cu 
tehnologii fizice, mecanice, biologice, care constau în utilizarea gunoiului de grajd, a 
compostului, a preparatelor biodinamice și bacteriene; folosirea soiurilor și hibrizilor 
de plante (nici într-un caz a plantelor modificate genetic) și a raselor de animale 
rezistente la boli și dăunători, reducerea volumului de lucrări mecanice etc. Ferma 
ecologică este prevăzută a fi de lungă durată.

5.2. PROCESAREA PRODUSELOR AGRICOLE ECOLOGICE ŞI ETICHETAREA LOR
Procesarea produselor ecologice trebuie să asigure trasabilitate și transparență, de 

asemenea solicită o documentație foarte bună și o siguranță ce n-ar permite contaminarea 
produselor ecologice după recoltare din cauza unei manipulări necorespunzătoare. 
Întreprinzătorii care procesează, usucă, congelează, curată, amestecă, ambalează 
sau etichetează produsele ecologice după recoltarea acestora, trebuie să fie certificați 
ca procesatori. Furnizorul de produse trebuie să prezinte procesatorului o copie a 
certificatului pentru materia primă, eliberat în conformitate cu standardul SM SR 
13454:2001.

1. obţinerea avizelor şi aprobărilor;
2. achiziţia mijloacelor fixe;
3. transportul, montarea şi probarea utilajelor 

(dacă se doreşte achiziţionarea utilajelor proprii);
4. recrutarea, selectia şi angajarea personalului;
5. instruirea şi verificarea personalului;
6. pornirea activităţii.

4,04,0 4,04,0 4,54,5
10,010,0 15,015,0

găini
ouătoare

pui de
carne şi
bibilici 

rațe curci gâște

• găini ouătoare – 6 capete/ 
m2;

• păsări de carne în adăposturi 
fixe – 10 capete/m2, cu un 
maximum 21 kg greutate 
vie/m2; 

• păsări de carne (în 
adăposturi mobile) – 16 
capete/m2, cu un maximum 
de 30 kg greutate vie/m2.

Cifrele din Regulament, 
prezentate mai sus vor fi luate 
în calcul la construcția fermelor 
ecologice.

Stupii vor fi construiți din 
scândură de brad, de tei, de plop 
sau din materiale naturale, care 
nu prezintă risc de contaminare a 
produselor apicole sau a mediului, și 
vor fi vopsiți cu vopsea ecologică (pe 
bază de apă), cu uleiuri vegetale (de 
in, cânepă, floarea soarelui, rapiță 
etc.). Toate instrumentele folosite 
la extragerea mierii precum și la 
păstrarea ei trebuie să fie din inox și 
în niciun caz din tablă, fontă etc.

PAŞI NECESARI PENTRU DEMARAREA UNEI 
AFACERI ÎN AGRICULTURA ECOLOGICĂ

Fig 5.4. Suprafeţele fixe necesare la creşterea 
păsărilor în fermele ecologice (m2/cap.)  (m2)
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Procesatorii procesează doar produsele ecologice, de aceea trebuie asigurată o bună 
separare a produselor ecologice de celelalte. Cea mai bună și mai sigură separare este 
cea în spaţiu: trebuie să existe depozite și linii de procesare separate pentru produsele 
ecologice. În asemenea depozite trebuie să existe rânduri separate de depozitare între 
tipurile de produse ecologice sau rafturi separate, etichetate corespunzător.

Un procesator ecologic trebuie să aibă elaborat un Plan de Management ecologic 
sau un capitol special în cadrul Manualului de Calitate, prin care să facă referire, în mod 
deosebit, la procesarea ecologică. Cutiile, recipienţii, pungile etc., ale produselor ecologice 
trebuie să fie etichetate corespunzător la toate nivelele procesării. Operatorul trebuie să 
ţină și să păstreze într-un dosar toate certificatele primite de la furnizorii de materii prime 
ecologice, toate avizele de însoţire a mărfii, notele de recepţie, protocoalele de procesare, 
fișele de magazie și facturile. Toate aceste înregistrări trebuie să facă referire la statutul 
“ecologic” al produsului. Procesatorul ecologic trebuie să menţină un sistem contabil 
(cu înregistrări) foarte bun în baza căruia să se poată evalua în ce măsură cantitatea de 
materie primă achiziţionată este în concordanţă cu cantitatea produsului final procesat 
și vândut. Cu excepţia materiei prime venite direct din câmp, doar produsele ambalate 
sau sigilate și etichetate corespunzător sunt acceptate în procesarea ecologică; produsele 
neetichetate trebuie returnate furnizorului. Operatorii care procesează produse ecologice 
trebuie să informeze din timp organismul de certificare despre data la care intenţioneză 
să înceapă procesarea ecologică. 

Laptele ecologic trebuie să corespundă criteriilor de calitate atât din punct de 
vedere nutrițional, cât și senzorial, bacteriologic, sanitar tehnologic, iar carnea ecologică 
trebuie să provină de la animale născute, crescute și exploatate în sistem ecologic. Una 
din cerințele Uniunii Europene este ca sacrificarea animalelor să aibă loc în abatoare 
autorizate.

În industria alimentară neecologică sunt utilizați diferiți aditivi chimici de sinteză 
(coloranți, conservanți, stabilizatori, aromatizați), care au primit denumirea generală 
de E-uri, folosiți în scopul ameliorării calității produselor alimentare (rafinament, gust, 
culoare, aspect general) și prelungirii termenelor de păstrare. Însă, majoritatea lor sunt 
nocivi, provocând distrugerea sistemului imunitar, apariția cancerului etc. Din aceste 
considerente, întrebuințarea acestora în produsele alimentare ecologice nu este admisă. 
Procesarea produselor ecologice trebuie să garanteze integritatea structurală ecologică 
și calitatea produsului.

Alimentele ecologice au un termen de valabilitate mai mic decât al celor obișnuite, 
deoarece ele nu conțin conservanți, coloranți etc., care le prelungesc durata de valabilitate. 
Procesarea produselor ecologice se face cu menținerea calității, pe cât e posibil, a 
integrității structurale și în condițiiireproșabile de igienă. În secția de prelucrare trebuie 
să existe un Registru tehnologic, în care să se menționeze ce s-a fabricat, când, în ce 
cantități etc. În procesul prelucrării se verifică fiecare etapă, dacă este în conformitate 
cu cerințele, precum și condițiile de păstrare – produsele ecologice să nu fie depozitate 
împreună cu cele neecologice. Produsele ecologice vor fi identificate la fiecare etapă a 
păstrării în depozit – de la intrare până la ieșire. 

Toate prevederile menţionate mai sus se supun trasabilitaţii și constitue momentele 
cruciale, de aceea menţionăm: piaţa produselor ecologice se poate dezvolta numai dacă 
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Fig. 5.5. Marca naţională 
„Agricultura ecologică – 

Republica Moldova”

consumatorul are încredere în faptul că originea produselor ce se află pe masă să, poate 
fi urmarită până la ferma ecologică producătoare. 

Sigla națională „Agricultura Ecologică-Republica Moldova” a fost lansată de 
Guvernul Republicii Moldova în decembrie 2010. Ea se aplică doar pe produse, etichete 
și ambalaje de produse alimentare ecologice, care au fost inspectate și certificate de 
către organismele de certificare acreditate de-a lungul ciclului de producţie. Hotărârea 
Guvernului cu privire  la regulamentul de folosire a mărcii a fost aprobată la 22.10.2014, 
în scopul identificării de către consumatori a produselor obținute în conformitate cu 
metodele de producție ecologică (Fig 5.5.)

Produsele ecologice trebuie să fie etichetate, în 
conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului 
nr. 1078 din 22.09.2008 cu privire la aprobarea 
Reglementării tehnice „Producţia agroalimentară 
ecologică și etichetarea produselor agroalimentare 
ecologice”. În conformitate cu cerințele de etichetare 
pentru diferite produse ecologice, sunt permise cel 
puțin 95% din ingredientele ecologice. Componentele 
anorganice nu trebuie să includă OMG-uri, radiații 
ionizante sau deșeuri. Pe eticheta produselor ecologice 
sunt obligatorii următoarele mențiuni specifice 
agriculturii ecologice: numele și adresa producătorului 
sau procesatorului, denumirea produsului și metoda de producție utilizată, compoziția 
lui, inclusiv ingredientele și aditivii, modul de producție ecologic, denumirea și codul 
organismului de inspecție și certificare autorizat, condițiile de păstrare, termenul minim 
de valabilitate, marca națională „Agricultura Ecologică – Republica Moldova”. Sigla se 
folosește în scopul unei mai bune vizualizări de către consumatori a produselor obținute 
din producția ecologică și, după necesitate, pentru a verifica veridicitatea produsului. 
Ambalajul produselor ecologice trebuie să fie din materiale biodegradabile și să nu 
contamineze nici produsele ambalate, nici mediul ambiant.

Operatorul ecologic trebuie să se asigure că produsele ecologice, în nici un caz, 
nu sunt în contact cu substanțele poluante cum ar fi combustibili, lacuri și vopsele, 
detergenți, pesticide etc. În cazul în care s-au folosit anterior substanţe chimice în 
unităţile de procesare, perioada de așteptare, până la care vor putea fi procesate produse 
ecologice, va fi dublă faţă de cea indicată în mod oficial. Toate suprafeţele care întră în 
contact cu produsele ecologice, trebuie să fie clătite cu apă curată.

5.3. PĂSTRAREA PRODUCȚIEI ECOLOGICE 
După recoltare, produsele ecologice se depozitează separat de produsele 

convenționale și nu se admit tratamente chimice nu numai pe parcursul depozitării, 
dar și înainte de depozitare, pe perioada păstrării pentru a nu compromite integritatea 
ecologică a acestor produse (Fig. 5.6). Depozitarea boabelor se face în silozuri celulare 
pe verticală sau în magazii pe orizontală. Aceste depozite pot fi mecanizate și realizate 
din zid de cărămidă, zid de beton etc. Depozitele trebuie să nu fie infestate cu dăunători, 
să reziste la presiunea pe care o exercită produsele în stare de repaus și la încărcare - 
descărcare, să corespundă particularităților de climă din zonă, să poată fi mecanizate 
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cu utilaje necesare. Produsele agricole trebuie 
să aibă o puritate cât mai ridicată. Acest lucru 
se realizează prin curățarea materialului vegetal 
recoltat. Materiile prime vegetale sunt uscate 
imediat după recoltare.

Există multe metode de conservare și 
păstrare a produselor agricole, care se bazează pe 
reducerea la maxim a proceselor fiziologice prin 
dirijarea umidității și temperaturii semințelor. 
Sunt cunoscute următoarele 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 și are o mare aplicabilitate pentru toate produsele agricole 
vegetale. Prin această metodă se reduce conținutul de umiditate al boabelor la umiditatea 
de echilibru, astfel se elimină orice pericol de degradare a produsului, fiind în totală 
siguranță. Valorile umidității de echilibru, variază în următoarele limite:

• floarea soarelui, rapiță, muștar, între 6-8%;
• porumb boabe, sorg, mei, între 11,5-12,5%;
• soia, între 11-12%;
• grâu, secară, orez, ovăz, între 14-15%;
• mazăre, fasole, bob, linte, între 15-16%.
Semințele de cereale cu umiditate sub 14% se pot păstra, fără probleme, în vrac - 

straturi cu înălțime mare în magazii sau în celule de siloz. Semințele de leguminoase și 
oleaginoase se depozitează numai în magazii pe orizontală și în straturi cu înălțimi mai 
mici, sub 1,5 m. O mare parte din produsele agricole se recoltează vara, având umiditatea 
redusă, și astfel, se usucă pe cale naturală. Există mai multe tipuri de uscare naturală a 
materialului vegetal:

• Uscarea naturală la soare este folosită pentru material cu țesuturi dure, rădăcini, 
semințe, ierburi, cu condiția să conțină substanțe active cât mai stabile: alcaloizi, 
glicozide;

• Uscarea naturală la umbră este o metodă bună pentru orice tip de material 
vegetal.

Randamentele de uscare și suprafața necesară pentru 
uscare sunt diferite în funcție de specie și organul plantei. 
Astfel, randamentul de uscare este pentru iarbă de 5:1, pentru 
rădăcini de 3:1, pentru fructe de 3:1, pentru semințe de 1,2-
1,5:1. Un metru pătrat de spațiu este necesar pentru a usca: 
2-3 kg rădăcini, 3-4 kg semințe, 1-2 kg iarbă sau 0,5-1 kg 
flori sau inflorescențe. Produsele recoltate toamna creează 
probleme la conservare.

Metode de conservare 
a produselor agricole:
• păstrarea în stare 

uscată;
• păstrarea la 

temperaturi scăzute;
• păstrarea prin aerare 

activă;
• autoconservarea.

Fig 5.6. Produsele ecologice se 
depozitează separat de produsele 

convenționale
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Măsurile pentru conservarea produselor încep cu recoltarea și constau în:
• evitarea amestecului între loturi cu umiditate diferită;
• recoltarea la maturitatea deplină (Fig. 5.7);
• transportul în depozite imediat după recoltare;
• protejarea în timpul transportului împotriva precipitațiilor;
• curățarea concomitent cu depozitarea pentru eliminarea impurităților care au 

umiditatea mai ridicată decât produsele de bază;
• depozitarea la început în straturi subțiri;
• uscarea naturală și artificială până la umiditatea fiecărei specii, reducându-se 

numărul de microorganisme din masa de semințe fără a se realiza o sterilizare 
totală.

La conservarea în stare uscată se ține cont 
de izotermele sorbției și desorbției (proces de 
îndepărtare de pe suprafața unui corp a unei substanțe 
absorbite) umidității, se iau măsuri pentru evitarea 
creșterii umidității, astfel împiedicând dezvoltarea 
microorganismelor, acarienilor și insectelor care se 
înmulțesc rapid, și depreciind produsul.

Păstrarea semințelor la temperaturi scăzute. 
Metoda se bazează pe principiul reducerii considerabile 
sau totale a activității vitale a componentelor vii din 
masa de semințe prin intermediul temperaturilor 
scăzute. Reducerea temperaturii se poate realiza prin 
folosirea de agregate frigorifice sau prin dirijarea 
aerului atmosferic rece. Răcirea masei de semințe cu 
aer atmosferic se poate realiza prin depozitarea produselor în strat subţire și ventilarea 
aerului prin deschiderea geamurilor și ușilor, însă la semințele cu umiditate ridicată 
există pericolul de încingere (înfierbântare). Se recomandă răcirea activă a produselor 
agricole prin:

• lopătare – când în masa de boabe apar procese de încingere, iar pentru eficiența 
operațiunii se face mișcarea produsului de 2-3 ori, succesiv, și la distanțe mari;

• manipularea produsului cu instalații de transport pe orizontală (benzi 
transportoare) sau pe verticală (elevatoare);

• insuflarea cu ajutorul ventilatoarelor a aerului rece din atmosferă în masa 
depozitată.

Păstrarea semințelor prin aerare activă. Scopul este de a asigura răcirea, uscarea 
și aerisirea masei de semințe prin înlocuirea aerului viciat din spațiul pentru depozitare. 
Efectele aerării active sunt: reducerea umidității, prevenirea autoîncălzirii, reducerea 
respirației, accelerarea maturității semințelor, eliminarea CO2 din masa de boabe, 
frânarea activității microorganismelor. Aerarea se realizează cu ventilatoare care insuflă 
aerul rece în masa de boabe depozitate, cu ajutorul unei rețele de conducere montate în 
pardoseala magaziei sau prin partea de bază a celulei de siloz.

Fig. 5.7. Recoltarea producției 
la maturitatea deplină
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Păstrarea prin asfixiere (sufocare) – autoconservarea se bazează pe oprirea respirației 
aerobe, prin acumularea CO2 rezultat din respirația semințelor sau prin injectarea de CO2. 
Lipsa spațiilor pentru uscarea naturală, cerințele tehnologice ale unor specii, cantitățile 
mari de produse recoltate, precum și condițiile atmosferice nefavorabile din anumite 
perioade impun uscarea plantelor în uscătorii. Măcinarea cerealelor se face la mori, cu 
folosință exclusivă pentru cereale ecologice, dotate cu mecanisme de măcinare din inox.

Produsele animaliere ecologice se caracterizează printr-un conținut sporit de 
aminoacizi, vitamine, oligoelemente și prin absența substanțelor chimice, care sunt 
dăunătoare organismului uman. Astfel, laptele trebuie să provină din uger sănătos să 
fie recoltat în condiții perfecte de igienă, incluzând și igiena ugerului, a mulgătorilor, a 
aparatelor de muls. La igienizare se vor folosi numai procedee admise de Regulament. 
Laptele poate fi contaminat cu multiple microorganisme, care pot provoca un șir de boli, 
iar pentru a evita acest lucru, el trebuie răcit imediat după muls, ca microorganismele să 
nu se înmulțească. Înainte de a fi supus răcirii, va fi curățat de impurități. După răcirea la 
temperatura de +2...+4°C, laptele este depozitat în tancuri izoterme, iar temperatura în 
spațiul de depozitare trebuie să nu depășească 4°C. Vasele în care se mulge vaca, precum 
și cele de păstrare a lui trebuie să fie din inox, fapt ce exclude apariția în lapte a unor 
mirosuri sau gusturi străine. La închegarea laptelui (de vacă, oaie, capră) nu se folosesc 
chimicale, dar numai cheag natural.

Laptele ecologic trebuie să aibă următoarele însușiri: substanțe utile (grăsime-3,6%, 
proteină-3,2%); NTG/ml (numărul total de germeni) sub 50000 germeni; germeni 
patogeni – absenți; spori butirici <1000/l; număr celule somatice <250000/ml; lipoliza – 
sub 0,18%; inhibitori – absenți; metale grele – absente; pesticide – absente; micotoxine 
– absente; radionuclizi – în STAS; condiții senzoriale normale; calitatea comercială 
optimă.

Carnea ecologică de vită provine de la: viței hrăniți în special cu lapte; tăurași și 
vițele de 12-18 luni; femele cu vârsta mai mare de 3 ani. Claponii se obțin din cocoșei 
de 6-8 săptămâni care au fost castrați. Cele mai bune rase de găini pentru producerea 
claponilor sunt rasele lente. Menținerea calității cărnii poate fi realizată prin astfel de 
metode fizice precum frigul și căldura. Frigul se aplică la refrigerarea și congelarea cărnii, 
iar căldura – în procesele de fierbere, pasteurizare, sterilizare etc. Mai poate fi folosită și 
sărarea cărnii.

Ouăle ecologice se obțin de la fermele avicole certificate care practică o tehnologie 
ecologică pe întreg ciclu – de la adăpost până la farfuria consumatorului. Ouăle se 
păstrează în frigider sau în încăperi cu temperatura de +4 ...+14°C. Pe ambalajul ouălor 
ecologice este imprimată cifra 0, care simbolizează că au fost obținute cu respectarea 
tuturor cerințelor zootehniei ecologice.

Mierea va fi recoltată numai în faza de maturitate, în condiții igienice, folosind 
obiecte și utilaje din inox, care, înainte de a fi folosite, vor fi dezinfectate. Mierea va fi 
păstrată în vase de inox, în spații curate, la o temperatură de +16...+18°C și umiditatea 
de 60%. În scopul depistării faptului dacă au fost folosite antibiotice, organismul de 
inspecție și certificare prelevă mostre de ceară și miere, care sunt trimise unor laboratoare 
independente pentru a fi analizate.
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5.4. CERTIFICAREA ŞI COMERCIALIZAREA 
PRODUSELOR AGRICOLE ŞI ALIMENTARE ECOLOGICE

Fiecare țară, care realizează sistemul de agricultură ecologică, trebuie să înfiinţeze 
propriul sistem de inspecţie și certificare care va opera prin desemnarea unei autorităţi 
de control ce va asigura supravegherea organismelor de inspecţie și certificare și trebuie 
să îndeplinească cerinţele internaţionale privind standardele de calitate. Pentru a putea 
fi comercializate, toate produsele agriculturii ecologice trebuie să fie controlate și trebuie 
să obţină certificarea unui organism de inspecție și certificare acreditat. Organele de 
inspecție și certificare ar trebui să obțină acreditarea în domeniul produselor ecologice 
de la Centrul Național de Acreditare al Republicii Moldova, pe baza SM SR EN ISO / 
CEI 17065: 2013, un standard care stabilește cerințele pentru organismele de certificare 
a produselor, proceselor și serviciilor.

Obținerea materiei prime, ca și, procesarea produselor ecologice, este supusă inspecției 
de către organismul de inspecție și certificare care verifică originea materiilor prime, 
fluxul de mărfuri, rețelele proceselor de prelucrare, condițiile de depozitare – condițiile 
fiind aceleași, atât pentru fabricile de procesare, cât și pentru gospodăriile individuale, 
când, paralel cu inspecția gospodăriei, se efectuează și controlul sistemului de prelucrare 
a materiei prime și de obținere a produsului ecologic. Orice gospodărie care produce, 
prepară sau importă produse obţinute conform metodelor ecologice trebuie să informeze 
autoritatea competentă despre activitatea sa. Organismul de inspecţie și certificare solicită 
producătorului să facă o descriere completă a unităţii de producţie, să identifice spaţiile 
de depozitare, zonele de recoltare, precum și spaţiile de ambalare. Odată ce acest raport a 
fost efectuat, producătorul trebuie să anunţe Organismul de inspecţie și certificare asupra 
programului său anual de producţie. Sistemul de certificare constă în audit și aprobarea 
procesului de gestionare a producţiei pus în aplicare de către întreprinderea care dorește să 
obţină produse ecologice, urmate de monitorizarea permanentă a conformităţii procesului 
de producţie și analizarea probelor luate, atât din producţie/prelucrare sau de la piaţă.

Certificarea produselor agricole şi alimentare ecologice
Certificarea-cadru, prin evaluare iniţială și monitorizare ulterioară, are rolul de a 

oferi cumpărătorilor o asigurare independentă și demnă de încredere, prin certificarea 
producţiilor conform cerinţelor legislaţiei actuale cu privire la produsele din fermele 
ecologice. Pentru a certifica produsele obţinute prin metode ecologice, este obligatoriu 
de parcurs următoarea procedură34:

• Înştiinţarea privind producţia prin metode ecologice. Această notificare 
trebuie depusă la Autoritatea și organismul de certificare acreditate în Republica 
Moldova. 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 schimbarea titlurilor de proprietate.

• Primul document de evaluare. Organismul de certificare efectuează prima 
evaluare a documentaţiei depusă de fermier. Dacă rezultatul evaluării este negativ 
(de exemplu, dacă documentaţia este 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.

34 Ministerul Agriculturii și Dezviltării Rurale din România, 2014.
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• Începerea vizitei de inspecţie. Tehnicienii organismului de inspecţie și certificare 
trebuie să verifice dacă întreaga organizaţie și procesele de producţie corespund 
normelor agriculturii ecologice. De asemenea, ei au sarcina de a-l îndruma pe 
fermier să-și îndeplinească angajamentele asumate.

• Admiterea în sistemul de control. Comisia de certificare evaluează documentele 
fermierului și rapoartele vizitelor de inspecţie. În consecinţă, aceasta decide dacă 
va admite ferma în sistemul de producţie ecologică.

• Declaraţia de conformitate. Obiectivul acestui document este specificarea 
evaluării pozitive, tipul producţiei, numărul de înregistrare în registrul de control 
al întreprinderii și data de începere și încetare a valabilităţii atestării.

• Planul anual de producţie. Acest document trebuie trimis organismului de 
certificare de către conducătorul gospodăriei în fiecare 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 și certificare. 

• Planul anual de procesare. Acest document trebuie să conţină toate produsele 
pe care fermierul 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 întreprindere care a fost acceptat în sistemul de inspecţie. Întreprinderea 
supusă inspecţiei trebuie să respecte regulamentele naţionale 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 și la alte documente (de exemplu, facturi, registre etc.). Fermierul trebuie 
să permită echipei de inspecţie accesul la toate produsele și ingredientele de 
origine agricolă și neagricolă pentru a stabili dacă sunt cele dorite și să le notifice 
dacă s-au schimbat substanţial.

Controalele Organismului de inspecţie și certificare se desfasoară pe întregul sistem 
de producție (terenuri, semințe, îngrășăminte, efectiv de animale, practici de cultivare și 
de creștere, locuri de depozitare, procesare, etichetare, furnizori, distribuitori etc.).

Producția ecologică va fi certificată atunci când, la sfârșitul perioadei de conversie, 
toate cerințele specifice AE au fost respectate. Atunci când în urma controalelor 
efectuate de organismul de inspecţie și certificare, fermierul a respectat toate regulile 
de producţie specifice AE, acesta va primi certificatul de produs ecologic și își va putea 
eticheta produsele cu menţiunea „produs ecologic”. Aceasta îi dă dreptul de a valorifica 
producția obținută la prețurile specifice produselor ecologice. Marca „Produs ecologic” 
garantează faptul că produsul agricol provine dintr-un mod de producţie ce exclude 
utilizarea produselor chimice de sinteză și protejează mediul înconjurător.

Pentru ca un produs agricol să poată primi această marcă trebuie ca acesta să 
rezulte dintr-un mod de producţie în care:

• se respectă un plan de conversie a terenului de la agricultura convenţională la AE,
• controlul producerii agricole se efectuează la toate etapele de producere și nu 

doar în baza analizei produsului final,
• se utilizează tehnologii de cultivare a plantelor și de creștere a animalelor specific AE,

SISTEMUL DE AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ



91

• la întreprindere există un sistem de documentare care va permite identificarea 
fiecărui lot de produse fabricate și metodele sale de producere,

• completarea cărţii istoriei câmpurilor în fiecare gospodărie este obligatorie,
• este interzisă producerea în paralel, utilizându-se practici de agricultură ecologică 

și convenţională în aceeași gospodărie,
• nu se utilizează produse chimice de sinteză (îngrășăminte chimice, pesticide, 

aditivi, conservanţi, dezinfectanţi etc.).

Comercializarea produselor agricole şi alimentare ecologice
Sistemul de agricultura ecologică cuprinde un întreg lanț de activități economice 

începând cu inițierea unei afaceri, activitatea de producție, procesare, depozitare, 
comercializare de produse ecologice etc. Preţul scăzut al produselor agricole și costurile 
mari de producere, inclusiv în agricultura ecologică, determină fermierii să caute noi 
soluţii pentru menţinerea viabilităţii lor economice. Cea mai mare parte a preţului unui 
produs agricol și alimentar este încasat de comerciantul cu amănuntul, iar la producător 
ajunge doar o mică parte a preţului final al unui produs ecologic plătit de consumator. 
În acest context, contactul direct dintre consumator și fermier reprezintă un avantaj 
considerabil pentru ambele părţi. 

Pentru a comercializa produsele agricole și alimentare ecologice este necesar de a le 
promova prin intermediul participării la diferite evenimente, de a informa consumatorii 
despre beneficiile produselor ecologice. Participarea la târgurile şi expoziţiile naționale 
și internationale este esenţială deoarece fermierii au posibilitatea să-și promoveze 
produsele și să încheie acorduri comerciale. Principalele târguri agro-ecologice din 
Europa sunt: BIOFACH la Nuremberg în Germania și SANA în Italia. Sub patronajul 
IFOAM, BIOFACH aplică criterii stricte de participare pentru a garanta calitatea constant 
superioară a produselor expuse. Piața produselor agricole și alimentare ecologice încă 
nu este dezvoltată și nu se organizează expoziții doar pentru produsele ecologice în 
Republica Moldova, deaceea unii fermieri participă la expoziţiile naţionale existente: 

• expoziţia-târg specializată de produse, utilaje, tehnologii agricole și meșteșuguri 
„Farmer”, care a ajuns în 2017 la ediţia a XX-a,

• expoziția „Fabricat în Moldova” care se organizează anual din 2002.

Dezvoltarea pe termen lung de noi pieţe pentru produsele ecologice, reprezintă 
o oportunitate imensă și o mare provocare pentru multe companii. Pentru a intra cu 
succes pe o piaţă ecologică dintr-o ţară străină, trebuie însă îndeplinite anumite condiţii, 
deaceea fermierii care doresc să exporte produsele peste hotare trebuie să studieze și să 
se conformeze cerinţelor specifice ale ţării respective.

Producătorii de produse agricole și alimentare ecologice trebuie să opteze pentru 
magazinele mixte (convenţionale/ecologice), datorită lipsei de magazine specializate 
în agricultura ecologică, dar și folosirea altor posibilități, cum ar fi comercializarea 
în cantine, restaurante, cafenele, baruri, târguri etc. Agricultura ecologică contribuie 
esenţial la creșterea economică locală și regională, contribuind astfel la revitalizarea 
comunităţilor rurale și orășenești. Nu întâmplător, în unele țări, APL susține dezvoltarea 
AE și comercializarea produselor ecologice. De exemplu, în Italia există o reţea numită 
„Citta del Bio”, deschisă tuturor administraţiilor locale care au investit deja în politici de 
sprijinire a agriculturii ecologice. Introducerea alimentelor ecologice în cantinele școlare, 
este una din primele măsuri de educaţie alimentară și educaţia consumului. O inițiativă 
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de susținere a fermierilor (cu 20% din costul producției) care aprovizionează cantinele 
școlare cu produse ecologice a fost și la noi în 2009-2010, iar apoi doar în raionul Ştefan 
Vodă administrația raională a continuat să susțină această măsură foarte benefică și utilă 
atât pentru fermieri, cât și pentru elevi. Anume astfel de initiative trebuie susținute atât 
la nivel local, cât și national, deoarece investițiile în produsele ecologice și în sănătatea 
populației sunt cele mai eficiente.

Vânzarea directă, sub toate formele, reprezintă cel mai important canal de vânzare 
a produselor ecologice, atât pentru consumator cât și pentru fermier. Avantajele 
consumatorului sunt următoarele: reducerea preţurilor, achiziţionarea de produse de 
sezon și proaspete, cunoașterea produselor și a zonei de origine. Pentru producător, 
principalele avantaje sunt: creșterea profitului, relaţia directă cu consumatorii, 
promovarea produselor /soiurilor locale. Există două variante de vânzare directă:

• „fermieri în oraș: pieţe locale, grupuri de cumpărători, evenimente promoţionale etc. 
• „orășeni în fermă: piaţa de la poarta fermei, ferme agroecoturistice etc. 
Unul dintre promotorii agriculturii ecologice din Moldova, Nicolae Cojocaru, pe 

terenul său de 5 ha cultivă diverse soiuri de legume bio. El și-a creat o reţea proprie de 
clienţi, cărora le livrează săptămânal câte un „coș ţărănesc cu merinde bio”. „Avantajul 
este reciproc: ei sunt siguri că primesc un produs ecologic, iar noi avem o piaţă sigură 
de desfacere. În plus, familia mea consumă numai produse curate, sănătoase, cu un 
gust și aromă naturală de fructe și legume”, afirmă fermierul. Comercializarea directă 
si pieţele fermierilor sunt foarte importante în zonele rurale, în special în asociere cu 
agroecoturismul și restaurantele locale.

Trebuie de valorificat și instrumentele tehnologice actuale folosite pentru 
vânzarea produselor agricole ecologice (Fig. 5.8). Astfel, folosirea internetului este un 
procedeu care se folosește deja în comerțul 
electronic. Rezultatul acestei pieţe 
alternative constă în reducerea preţurilor 
pentru consumatori și creșterea câștigului 
pentru fermieri. De asemenea, aceasta 
dă consumatorilor posibilitatea de a ști 
unde și cum au fost obţinute produsele. 
Între formele de comercializare directă 
și 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 și înteleg mai bine sistemul 
de agricultura ecologică.

ÎNTREBĂRI DE CONTROL
1. Care sunt cerințele față de proiectarea fermelor ecologice?
2. Care sunt cerințele pentru ca un produs agricol să poată primi marca „Produs ecologic”?
3. Care sunt cerințele pentru procesarea şi etichetarea produselor ecologice?
4. Cum şi unde se depozitează produsele agricole şi agroindustriale ecologice?
5. Care sunt paşii necesari pentru demararea unei afaceri în agricultura ecologică ?

Fig 5.8. Vânzarea directă – cel mai important 
canal de vânzare a produselor ecologice
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5.5. IMPORTANȚA ECONOMICĂ ŞI IMPACTUL APLICĂRII AGRICULTURII ECOLOGICE
Agricultura ecologică contribuie la creșterea activităţilor economice cu o 

importantă valoare adăugată și are o contribuţie majora la dezvoltarea rurală. Cercetările 
realizate, privind eficiența economică a practicilor de agricultură ecologică, sunt axate 
preponderent pe analiza comparativă a unor culturi agricole. Ca exemplu prezentăm 
studiul realizat de câțiva cercetători din România35 în baza datelor statistice furnizate 
de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale din Romania, și Rapoartele Agrare ale 
Guvernului Federal al Germaniei privind agricultura ecologică pentru anii 1999 si 2006.

Pentru obținerea producției ecologice, atât la cultivarea grâului, cât și a porumbului, 
cheltuielile sunt mai mari. Astfel, la grâu 
costul în varianta ecologică este de 0,5 
RON/kg, iar în cea convenţională 0,29 
RON/kg, în timp ce la porumb rezultatele 
indică 0,4 RON/kg și, respectiv, 0,22 RON/
kg. De asemenea, și preţurile la produsele 
ecologice au fost mai ridicate. Preţul la 
grâul ecologic este mai mare cu 0,31 RON/
kg, iar la porumb cu 0,24 RON/kg faţă 
de varianta convenţională. Așa dar, şi 
rata profitului este mai mare la produsul 
ecologic (Fig. 5.9), respectiv cu 12,7% la 
grâu şi cu 7,7% la porumb.

Cu referință la alte țări ale Uniunii 
Europene, în baza aceluiași studiu, vom lua 
ca exemplu Germania, privind rezultatele 
economice comparative ale unor ferme de familie convenţionale și ferme ecologice. Deși 
producţiile medii în fermele ecologice sunt mai scăzute, iar forţa de muncă este mai mare 
(16 091 euro în ferma ecologică faţă de 15 848 euro în ferma convenţională) profiturile 
fermelor sunt egale, datorită preţurilor de vânzare. Acestea sunt mai mari de 1,2 la 2,5 
ori în fermele ecologice față de cele convenţionale. Cheltuielile la fermele convenţionale 
sunt mari din cauza utilizării cantităţilor mari de pesticide și îngrășăminte chimice. 
Metodele de lucru adoptate în cadrul agriculturii ecologice duc la reducerea cheltuielilor 
pe fermă. Sporirea fertilităţii solului se realizează prin asolamente echilibrate, cu plante 
premergătoare și intercalate, precum și prin folosirea de fertilizanţi organici din circuitul 
propriu gospodăriei agricole. În cazul întreprinderilor agricole ecologice, cheltuielile 
reduse se datorează economisirii energiei, folosită în cantităţi mari pentru reducerea 
îngrășămintelor chimice. Apar diferenţe privind numărul de animale la 100 ha, în ferma 
convenţională fiind mai mare faţă de cea ecologică. Gospodăriile care practică agricultura 
ecologică au un sector zootehnic ce asigură necesarul de îngrășăminte organice pentru 
cultura vegetală și exploatează un șeptel de animale care nu afectează solul. În ansamblu, 
rata profitului în fermele ecologice este mai mare, aceasta fiind de 35,9% comparativ 

35 Grigore A.A., Abargaonitel S. V., Nancu D. V., Ghiculescu R. Analiza comparativă privind eficiența economică a produselor agricole 
convenționale și a celor ecologice. Universitatea de Ştiinţe Agricole și Medicină Veterinară, Iași. Lucrări Ştiinţifice – vol. 51, seria Agronomie. 
Pp 333-338.
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cu 29% în fermele convenţionale. Rata ridicată a profitului în fermele ecologice este o 
urmare a calităţii produselor care determină preţuri mai înalte de vânzare.

Agricultura ecologică e mai eficientă pentru lumea în care trăim, fiind benefică și 
pentru sănătatea noastră, totodată, e mai bună și din punct de vedere economic. Rezultatele 
unui nou studiu ar putea încuraja mai mulți agricultori să treacă la agricultură ecologică. 
Sunt mai multe motive pentru care e necesar să cumpărăm alimente ecologice. În primul 
rând, reducem expunerea organismului nostru la pesticide, contribuim la atenuarea 
poluării mediului, la îmbunătățirea solului, la polenizare. În plus, corpul nostru are 
parte de mai mulți nutrienți. Conform acestui studiu nou, agricultura ecologică a mai 
câștigat o „bilă albă”. Aceasta aduce mai mulți bani agricultorilor, ceea ce înseamnă că, 
dacă cumperi alimente ecologice, ajuți direct persoanele care cultivă aceste alimente. 
Studiul, care indică acest nou stimulent economic, a analizat „competitivitatea financiară 
a agriculturii ecologice pe plan mondial”  în baza a 44 de studii ce acoperă 55 de culturi 
cultivate în 14 țări de pe cinci continente: America de Nord, Europa, Asia, America 
Centrală și Australia36.

Studiile anterioare au comparat randamentele agriculturii organice și convenționale 
ale culturilor individuale, dar nu sistemele de recoltare. Însă, securitatea financiară a 
fermierului se bazează deseori pe profiturile obținute din mai multe culturi cultivate, în 
mai multe sezoane, ceea ce se reflectă în analiza acestui studiu al sistemelor de recoltare. 
Astfel, în acest studiu s-a evaluat dacă costurile, randamentele brute, raportul beneficiu/
cost și valorile actuale nete, între culturile și sistemele organice și convenționale, au avut 
o diferență semnificativă. Costurile totale, costurile variabile și costurile fixe nu diferă 
substanțial între culturile sau sistemele organice și convenționale. Valoarea muncii, care 
face parte din costurile variabile, a fost semnificativ mai mare pentru culturile ecologice 
(13%) și sistemele respective (7%). Cu toate acestea, costurile mai ridicate ale forței de 
muncă în gospodăriile ecologice au fost compensate prin utilizarea redusă a resurselor 
neregenerabile și a inputurilor cumpărate, cum ar fi îngrășămintele sintetice și pesticidele. 
Fermele ecologice au, de cele mai multe ori, costuri mai ridicate pentru forțele de muncă, 
deoarece acordă mai multe resurse mecanismelor de combatere a dăunătorilor, au o 
diversitate mai mare de întreprinderi sau au nevoie de noi activități de marketing și 
prelucrare. Deși un succes al agriculturii convenționale a fost opțiunea de a crea mai 
mult cu mai puțină forță de muncă, s-a descoperit, totodată, că munca suplimentară a 
agriculturii ecologice este benefică și contribuie la redistribuirea resurselor și promovarea 
stabilității rurale în regiunile în care forța de muncă este sub-angajată.

În cazul în care nu s-au aplicat primele ecologice, veniturile brute, ratele 
beneficiilor/costurilor și valorile actuale nete au fost semnificativ mai mici atât pentru 
culturile ecologice (-10%, -7% și -23%) și sistemele respective (-18%, -8% și -27%) 
comparativ cu omologii lor convenționali. În cazul aplicării primelor la produsele 
ecologice, randamentele brute, ratele beneficiilor /costurilor și valorile actuale nete au 
fost semnificativ mai mari atât pentru culturile ecologice (21%, 24% și 35%), cât și pentru 
sistemele respective (9%, 20% și 22%). Rezultatele arată că, îmbinarea randamentelor 

36 Crowder David W.  and  Reganold John P. Financial competitiveness of organic agriculture on a global scale. Edited by M. S. 
Swaminathan, Centre for Research on Sustainable Agricultural and Rural Development, Madras, India, PNAS June 16, 2015. 112 (24) 7611-
7616; https://doi.org/10.1073/pnas.1423674112
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organice, a costurilor similare și a primelor ecologice, a permis ca valorile actuale nete 
și ratele beneficiu/cost să fie mai mari pentru culturile și sistemele ecologice. Totodată, 
costurile totale, randamentele brute, beneficiile/costurile, rapoartele și valorile actuale 
nete pentru culturile și sistemele organice, în comparație cu convenționale, au fost 
coerente în perioada de studiu de 40 de ani.

Au fost stabilite primele de preț care au fost acordate culturilor și sistemelor 
ecologice. Aceste valori au fost comparate cu primele de rentabilitate necesare pentru 
valorile actuale nete din agricultura ecologică, pentru a corespunde valorilor actuale 
nete din agricultura convențională. Dacă agricultura ecologică este mai profitabilă decât 
agricultura convențională, atunci primele reale acordate sunt mai mari decât primele de 
rentabilitate; iar dacă agricultura ecologică este mai puțin rentabilă, atunci primele reale 
acordate sunt mai mici decât primele de rentabilitate. S-a constatat că primele medii 
au fost de 32% pentru culturile cultivate ecologic și cu 29% pentru sistemele AE (medii 
pentru toate culturile din sistem). În schimb, primele medii de rentabilitate, necesare 
pentru culturile și sistemele ecologice, pentru a se potrivi cu valorile actuale nete ale 
contrapartidelor lor convenționale au fost semnificativ mai mici cu 5% și, respectiv, 7%. 
Primele organice, precum și diferența dintre primele ecologice și primele de rentabilitate, 
au fost consecvente în perioada de studiu de 40 de ani. Faptul că primele ecologice sunt 
semnificativ mai mari decât cele necesare pentru a trece la AE, oferă stimulente financiare 
substanțiale pentru producătorii ecologici și pentru a se trece prin 3 ani din cheltuielile 
de tranziție, pentru a obține certificarea și pentru a stabili cumpărători și piețe.

S-a constatat că, tipul culturii, lungimea rotației, diversitatea culturilor, anuale/
perene și leguminoase/ne-leguminoaseau, a afectat în mod semnificativ valorile actuale 
nete sau raportul beneficiu/cost în culturile organo-convenționale, dar nu și sistemele. 
Cerealele, fibrele și culturile de ulei au avut cele mai mari valori nete a raportului 
dintre beneficiu și cost; în timp ce furajele, legumele și produsele animaliere (carnea și 
lactatele) au produs cele mai scăzute valori. Performanța financiară a fost, de asemenea, 
mai ridicată atunci când culturile au fost cultivate în rotații mai mari sau mai variate, 
utilizând leguminoase în comparație cu culturile ne-leguminoase.

Perioada de tranziție de la 3 ani, de la producția convențională la producția ecologică, 
este deseori raportată ca fiind cea mai dificilă perioadă financiară pentru agricultorii 
ecologici, deoarece randamentele acestora scad și nu primesc o primă oficială de preț 
pentru culturile lor. Datele sugerează că lipsa primelor de preț pare a fi principalul factor 
care limitează rentabilitatea agriculturii ecologice în perioada de tranziție.

Pentru comparația acestor două sisteme ar trebui să evaluăm și impactul care-l 
cauzează sistemele asupra mediului, cum ar fi eroziunea solului sau poluarea apelor cu 
nitrați, etc. Astfel, luând în considerație aceste aspecte, s-a demonstrat că, agricultura 
ecologică este și mai profitabilă, deoarece amprenta sa de mediu s-a dovedit a fi cu 
mult mai mica decât amprenta ecologică a agriculturii convenționale. Calculul valorii 
monetare a serviciilor ecosistemice, cum ar fi controlul biologic al dăunătorilor sau 
polenizarea culturilor, ar ilustra în continuare sustenabilitatea financiară a sistemelor 
agricole. Deși puține studii au reprezentat servicii ecosistemice în comparație cu 
agricultura ecologică și convențională, practicile convenționale diminuează capacitatea 
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fermelor de a furniza anumite servicii ecosistemice în raport cu practicile ecologice. De 
exemplu, într-un studiu care compară 14 terenuri arabile organice cu 15 convenționale 
din Noua Zeelandă37, valoarea economică totală a trei servicii ecosistemice (controlul 
biologic al dăunătorilor, formarea solului și mineralizarea substanțelor nutritive din 
plante) a fost substantial mai mare  (232 $ SUA/ha) pe câmpurile ecologice comparativ 
cu cele convenționale (146 $ SUA/ha). Factorizarea unor astfel de diferențe în studiile 
de comparație economică ar compensa, probabil, primele de preț acordate produselor 
ecologice. Așa cum sunt, primele ecologice pot servi ca o estimare a valorii monetare 
a serviciilor ecosistemice pentru consumatori și, totodată, confirmă că agricultura 
ecologică este mai favorabilă mediului decât cea convențională.

În ciuda randamentelor scăzute și lipsa contabilizării impactului asupra mediului 
și a serviciilor ecosistemice, agricultura ecologică este semnificativ mai profitabilă 
decât agricultura convențională. În condițiile în care primele de rentabilitate sunt 
semnificativ mai mici decât primele reale primite, concluziile sugerează că, agricultura 
ecologică poate continua să se extindă și în cazul când primele scad. Cu toate acestea, 
asigurarea viabilității financiare a agriculturii este vitală, însă este doar unul dintre 
cele patru obiective care trebuie îndeplinite pentru ca agricultura să fie durabilă. O 
importanță semnificativă o are îmbunătățirea mediului, care va produce randamente 
ample de recoltă de înaltă calitate și va contribui la sporirea bunăstării fermierilor și a 
comunităților acestora. Agricultura convențională, oferind o cantitate sporită de alimente 
și alte produse, de multe ori o face în detrimentul altor obiective de sustenabilitate. Deși 
agricultura ecologică produce randamente mai scăzute decât agricultura convențională, 
ea îmbină mai armonios obiectivele de sănătate, mediu și obiective socio-economice 
decât sistemele convenționale. În perioada în care crește numărul populației, se produc 
schimbări climatice, degradează mediul și sporesc costurilor energetice, sunt necesare 
astfel de sisteme agricole cu multiple beneficii de durabilitate. Cu doar 1% de suprafață 
agricolă globală din producția ecologică și cu avantajele ultiple de sustenabilitate, 
agricultura ecologică poate contribui mai mult la asigurarea securității alimentare.

Extinderea sistemelor ecologice și a altor sisteme agricole, care echilibrează cele 
patru obiective de sustenabilitate cu politici publice adecvate, poate crea un mediu 
favorabil pentru astfel de moduri de producție durabile. Provocarea cu care se confruntă 
persoanele din sfera de decizie este de a dezvolta politici guvernamentale care să sprijine 
fermierii care aplică agricultura convențională să treacă, pas cu pas, la sistemul de 
agricultură ecologică și la alte sisteme mai durabile, în special, în perioada de tranziție. 
În plus, pot fi stabilite astfel de politici care să includă în piața tradițională valoarea 
costurilor externe și a serviciilor ecosistemice ale practicilor agricole, cum ar fi cele 
din agricultura ecologică, sprijinind astfel producătorii de alimente pentru utilizarea 
practicilor durabile. Astfel, alimentele ar fi evaluate pe baza beneficiilor pentru sănătate, 
a securității alimentare și a serviciilor ecosistemice, minus orice costuri de mediu și 
sociale furnizate de fermele care le-au produs. Un asemenea sistem alimentar ar permite 
publicului să aleagă produse care ar îndrepta agricultura într-o direcție mai durabilă.

37 Sandhu HS, Wratten SD, Cullen R (2010). The role of supporting ecosystem services in conventional and organic arable farmland. 
Ecological Complexity 7(3): 302–310.
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ANEXE
Anexa 1

Scheme de rotație a culturilor în Republica Moldova

PE TERENURI CU ÎNCLINARE DE PÂNĂ LA 5°

ZONA DE NORD
I

1 Amestec de lucernă cu raigras pentru masă verde;
2 Amestec de lucernă cu raigras pentru masă verde;
3 Amestec de lucernă cu raigras pentru masă verde, după prima coasă;
4 Grâu de toamnă;
5 Sfeclă de zahăr;
6 Porumb pentru boabe;
7 Mazăre pentru boabe;
8 Grâu de toamnă;
9 Sfeclă de zahăr;

10 Porumb pentru boabe.
II

1 Borceag de primăvară (amestec de măzăriche şi ovăz pentru masă verde);
2 Grâu de toamnă;
3 Soia;
4 Porumb pentru boabe;
5 Orz de primăvară, ovăz;
6 Porumb pentru boabe;
7 Floarea-soarelui.

III
1 Borceag de primăvară;
2 Grâu de toamnă;
3 Sfeclă de zahăr;
4 Porumb pentru boabe;
5 Mazăre pentru boabe:
6 Grâu de toamnă:
7 Floarea-soarelui;
8 Porumb pentru siloz;
9 Grâu de toamnă.

ZONELE DE CENTRU ŞI DE SUD
I

1 Borceag de primăvară;
2 Grâu de toamnă;
3 Porumb pentru boabe;
4 Mazăre pentru boabe;
5 Grâu de toamnă;
6 Porumb pentru boabe;
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7 Orz de primăvară, ovăz.
II

1 Amestec de lucernă cu raigras pentru masă verde;
2 Amestec de lucernă cu raigras pentru masă verde;
3 Amestec de lucernă cu raigras pentru masă verde după prima coasă;
4 Grâu de toamnă;
5 Floarea-soarelui;
6 Porumb pentru siloz;
7 Grâu de toamnă;
8 Porumb pentru boabe;
9 Orz de toamnă sau primăvară, ovăz.

III
1 Borceag de primăvară;
2 Grâu de toamnă;
3 Porumb pentru boabe;
4 Mazăre pentru boabe;
5 Grâu de toamnă;
6 Porumb pentru boabe;
7 Floarea-soarelui.

PE PANTE CU ÎNCLINAȚIE DE PESTE 5°
I

1 Amestec de lucernă cu raigras pentru masă verde;
2 Amestec de lucernă cu raigras pentru masă verde;
3 Amestec de lucernă cu raigras pentru masă verde, după prima coasă;
4 Grâu de toamnă;
5 Mazăre pentru boabe;
6 Grâu de toamnă.

II
1 Amestec de sparcetă cu pir crestat pentru masă verde;
2 Amestec de sparcetă cu pir crestat pentru masă verde;
3 Amestec de sparcetă cu pir crestat pentru masă verde, după prima coasă;
4 Grâu de toamnă;
5 Mazăre pentru boabe;
6 Grâu de toamnă;
7 Iarbă sudaneză pentru masă verde.

III
1 Amestec de lucernă cu raigras pentru masă verde;
2 Amestec de lucernă cu raigras pentru masă verde;
3 Amestec de lucernă cu raigras pentru masă verde, după prima coasă;
4 Grâu de toamnă;
5 Ovăs;
6 Iarbă sudaneză pentru masă verde.
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Anexa 2a

Anexa 2a. Valorile medii ale compoziției chimice a gunoiului de grajd cu așternut 
cu umiditate naturală1

Compoziția chimică
Proveniența Conținutul 

mediu ponderat 
al gunoiului solid 

amestecat
Gunoi de 

bovine
Gunoi de 
porcine

Gunoi de 
la păsări

Gunoi de 
ovine

Umiditatea, % 52,9 57,4 51,0 43,5 51,7
N total, % 0,56 0,82 1,46 0,86 0,75
N-NH4, % 0,03 0,20 0,48 0,09 0,11
P2O5 total, % 0,43 0,71 2,39 0,56 0,68
K2O total, % 1,04 0,73 1,16 1,29 1,04
Substanță organică, % 17,2 18,2 26,0 27,1 20,0
N:P:K 1:0,8:1,9 1:0,9:0,9 1:1,6:0,8 1:0,7:1,5 1:0,9:1,4
Suma NPK, kg/t 20,3 22,6 50,1 27,1 24,7

Anexa 2b

Amendamente utilizate în agricultura ecologică

Produsul mineral 
natural

Reacţia
solului

Doza
(t/ha)

Epoca de
aplicare Comentarii

Algele lithothamne
(40-50% CaO) Acidă 0,1-0,6

Toamna 
sau

primăvara

Conţine Ca şi Mg şi 
microelemente. Se folosește şi ca 
îngrăşământ foliar (30-50kg/ha)

Piatra de var 
măcinată
(40-55% CaO)

Acidă 0,3-1,6 Toamna
Prezintă pulbere de culoare albă 
sau cenușie. Costuri mari de 
producţie şi transport.

Marna 
(15-30% CaO) Acidă 3-15 Toamna Se folosește pe solurile nisipoase 

şi humifere. 

Dolomit 
(40-55% CaO) Acidă 0,5-1,0

Toamna 
sau
vara

Se folosește pe solurile cu deficit 
de Mg. Datorită conţinutului 
ridicat de Mg se recomandă 
la lucernă, cartof, rădăcinoase 
furajere, sfeclă de zahăr, varză.

Gipsul 
(79% CaSO4) Alcalină 4-10 Toamna Se folosește pentru ameliorarea 

soloneţurilor

1 Ghid de utilizare a îngrășămintelor organice/ Alexandru Rusu, Vasilii Plămădeală, Andrei Siuris et al. – Chișinău: 
Pontos, 2012.
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Anexa 3a

Culturi asociate  
(Davidescu şi Velicica Davidescu, 1994, completat de către Toncea ș.a. 2016):

Asocieri favorabile Asocieri nefavorabile

• anghinare cu bob;
• arpagic cu morcov;
• bostan (dovleac) cu porumb;
• busuioc cu tomate;
• cartof cu fasole, gălbenele, gulie, mazăre, ridichi;
• ceapă cu morcov, sfeclă, tomate, varză;
• castravete cu ceapă, mazăre, porumb, ridiche;
• dovleac cu porumb;
• fasole cu porumb, cartof, castravete, conopidă, 

morcov, sfeclă, țelină;
• golomăț cu lucernă, raigras și trifoi de Alexandria 

(asociat temporar);
• grâu cu bob, trifoi (asociat temporar);
• gulie cu ceapă, fasole, mazăre, porumb, ridichi, sfeclă;
• 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 căpșun, fasole, lăptucă(salată), sfeclă;
• sparanghel cu fasole, pătrunjel, tomate;
• tomate cu busuioc, ceapă, fenicul, pătrunjel, varză;
• trifoi cu golomăț, raigras, grâu (asociat temporar);
• țelină cu conopidă, praz, tomate;
• usturoi cu cartof, căpșun, lăptucă(salată), morcov, 

sfeclă, tomate;
• varză cu cartof, ceapă, crăițe, salvie, sfeclă, tomate;
• vinete cu fasole verde;

• bostan (dovleac) cu cartof;
• castravete cu cartof, tomate;
• cartof cu dovleac, floarea 

soarelui, tomate;
• ceapă cu bob, fasole, linte, 

mazăre;
• fasole cu ceapă, mărar, tomate, 

usturoi;
• gulie cu tomate;
• mazăre cu ceapă, usturoi;
• pepene galben cu castraveți, 

dovleac;
• sfeclă cu praz;
• tomate cu castravete, fasole, 

gulie;
• usturoi cu bob, fasole, linte, 

mazăre;
• varză cu căpșun;
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Anexa 3b

Substanțe utilizate pentru protecția plantelor și reglarea creșterii plantelor 
(Standardul IFOAM 4.5, Anexa 3)

Descrierea substanțelor, 
cerințe privind compoziția

Condiții 
de utilizare

I. Substanțe de origine vegetală și animală

Preparate din alge

Obținute prin: (I) procese fizice ca 
deshidratare, înghețare, fărâmițare; (II) 
extracție cu apă sau hidroxid de potasiu, cu 
utilizarea unei cantități minime de solvent; (III) 
fermentație

Formulări de origine animală sau uleiuri
Ceară de albine
Nematicide din chitină (origine naturală) Care nu sunt procesate prin hidroliză acidă
Zaț de cafea
Gluten din porumb
Produsele lactate (de exemplu lapte, 
cazeină)
Gelatină 
Lecitină
Acizi naturali (oţet)
Neem (Azadirachta indica)
Uleiuri vegetale
Preparate vegetale
Repelenți pe bază de plante
Propolis
Pyrethrum (Chrysanthemum 
cinerariaefolium) Piperonil butoxidul este interzis.

Quassia (Quassia amara)

Rotenone (Derris elliptica, Lonchocarpus 
spp. Tephrosia spp.)

Nu este permisă în apropierea apelor, este 
toxică pentru pește, utilizarea trebuie să fie 
aprobată de organismul de certificare

Ryania (Ryania speciosa)
Sabadilla

II. Substanțe de origine minerală

Clorura de var (clorura de calciu)
Argila (de exemplu, bentonită, perlit, 
vermiculit, zeolit)
Sărurile de cupru (de exemplu, sulfat, 
hidroxid, oxiclorură, octanoat de cupru) Max 6 kg Cu/ha pe an (pe baza mediei mobile)

Pământ de diatomee
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Uleiuri minerale ușoare (parafină)
Sulfură de var (polisulfură de calciu)
Bicarbonat de potasiu

Hidroxid de calciu (var hidratat) Doar pentru aplicare pe părțile aeriene a 
plantelor

Silicați (de sodiu, cuarț)
Bicarbonat de sodiu
Sulfură

III. Microorganisme

Preparate actinomicetice și fungice (de 
exemplu Spinosad)
Preparate bacteriene ( de exemplu Bacillus 
thuringiensis)
Introducerea parazitoizilor, prădătorilor, a 
insectelor sterilizate
Preparate virale (de exemplu virusul 
granulozei)

IV. Altele

Preparate biodinamice

Dioxid de carbon
Nu trebuie să fie rezultatul arderii 
combustibilului, este permis doar dacă este 
produsul altor procese din fermă

Alcool etilic
Preparate homeopatice și ayurvedice
Fosfați de fier (utilizați contra moluștelor)
Apă de mare și apă sărată
Săpun moale

V. Capcane, bariere, repelenți

Metodele fizice (de exemplu, capcane 
colorate, capcane mecanice)
Mulci, plase
Feromonii - numai în capcane și dozatoare 
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