
  

COORDONATOR: 

Prof.dr. ROXANA VIDICAN 

 

Prof.dr. ROXANA VIDICAN               Dr. ANAMARIA MĂLINAȘ 

 

 
GHID PENTRU 

O AGRICULTURĂ DURABILĂ 

 

 

  

  



Ghid pentru o agricultură durabilă 

 

 

 2   
 

 

 



Ghid pentru o agricultură durabilă 

 

 

 3   
 

                

               PREFAȚĂ  

 

Prezentul Ghid pentru o agricultură durabilă se adresează, 

în primul rând fermierilor (atât celor care practică agricultură la 

nivelul unor ferme mari, cât și celor care administrează ferme mici și 

mijlocii), dar și persoanelor preocupate de domeniul agricol și de 

însușirea celor mai noi și performante tendințe în agricultură.  

Dragi fermieri, misiunea dumneavoastră este una nobilă, dar 

și dificilă. Dumneavoastră aveți responsabilitatea de a produce 

alimente pentru populația umană a Globului, aflată în continuă 

creștere. În prezent, populația umană la nivel global însumează peste 

7.7 miliarde de oameni (Worldmeter, 2020). În UE sunt aproximativ 

513.5 milioane de consumatori (din care 19.53 milioane în România) 

care au nevoie de o sursă sigură de hrană, sănătoasă, nutritivă și la 

prețuri accesibile (CE, 2014; Eurostat, 2019; Worldmeter, 2020).  

În contextul actual, al preocupărilor legate de epuizarea 

resurselor naturale, al poluării solului și apelor și al schimbărilor 

climatice, cultivarea pământului nu mai este posibilă pe baze pur 

tradiționale și empirice. Provocarea adresată sectorului agricol este 

legată de adoptarea unor practici de management “prietenoase cu 

mediul înconjurător”, care să genereze producţii optime cu costuri 

reduse şi nu mai puţin lipsit de importanţă, care să ne ofere produse 

de o calitate nutriţională superioară. Aceste obiective nu pot fi 

îndeplinite decât prin adoptarea celor mai bune şi eficiente practici de 

management.  

În acest context, agricultura durabilă este de departe cea mai 

bună alternativă. Agricultura durabilă, prin definiție, este sistemul de 

agricultură care are ca obiectiv principal furnizarea cantității necesare 
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de hrană pentru toți locuitorii Globului Pământesc, într-o manieră 

economică, ecologică și socială. Cu alte cuvinte, este un sistem de 

agricultură care asigură durabilitatea lanțului de producere al 

alimentelor, folosește cele mai eficiente practici de management și 

promovează aplicarea corectă a acestora. În același timp, promovează 

și preocupări legate de sănătatea oamenilor (prin furnizarea unor 

alimente sănătoase), bunăstare, respect și atitudine etică pentru 

oameni și animale (resursele naturale sunt exploatate astfel încât să le 

oferim aceleași posibilități de trai și generațiilor viitoare).   

Elaborarea prezentului Ghid pentru o agricultură durabilă își 

propune să vină în sprijinul dumneavoastră, al fermierilor, prin 

furnizarea unor informații de bază pentru aplicarea celor mai corecte 

practici de management, bazate pe cele mai avansate cunoştinţe 

ştiinţifice în domeniul tehnologiilor, mai ales a celor economic și 

ecologic viabile. Implementarea corectă a acestora poate contribui atât 

la obţinerea unor producţii calitativ superioare şi eficiente economic, 

cât şi la conservarea mediului ambiental, cu limitarea consecinţelor 

ecologice nefavorabile la nivel naţional, regional, local, pe termen mai 

scurt sau mai lung.  

  

Autorii 
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       Capitolul 1. Tipuri de sisteme agricole

  
Sistemele de agricultură reprezintă unităţi funcţionale ale 

cadrului natural şi social-economic, create pentru obţinerea producţiei 

vegetale şi animale, dirijate, controlate şi conduse de fermier.  

De ce este important pentru fermieri să cunoască tipurile de 

sisteme agricole?   

Cum facem diferenţa între tipurile de sisteme agricole?   

Sistemele agricole sunt clasificate în funcţie de cantitatea de 

energie culturală introdusă în sistem: cu cât aportul de energie 

culturală este mai mare, cu atât sistemul este considerat a fi mai 

intensiv. Pe de altă parte, un sistem de agricultură la care aportul de 

energie culturală este mai scăzut, se va numi sistem extensiv.  

În prezent, preocuparea majoră este legată de adoptarea unor 

practici agricole “prietenoase cu mediul înconjurător”, care să 

genereze producţii optime cu costuri reduse şi nu mai puţin lipsit de 

importanţă, care să ne ofere produse de o calitate nutriţională 

superioară. Aceste obiective nu pot fi îndeplinite decât prin adoptarea 

celor mai bune şi eficiente practici de management. 

Pentru că implementarea unui sistem de agricultură adecvat 

condiţiilor specifice (sol, climă, dotare cu maşini şi echipamente 

agricole), vă poate ajuta să obţineţi producții calitative și eficiente 

economic. 
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Tipurile de sisteme agricole sunt: 

  

 Intensiv mecanizată 

 Cheltuieli mari - combustibil pentru lucrări 

 Fertilizare în doze mari 

 Monocultură/rotaţii scurte de 2-3 ani 

 Tratamente chimice intensive  

(boli, dăunători, buruieni) 

AGRICULTURA  

CONVENŢIONALĂ 1 

AGRICULTURA 

BIOLOGICĂ 2 

AGRICULTURA 

DURABILĂ 

(INTEGRATĂ) 
4 

 Ține cont de obiectivele economice și 
sociale ale fermelor  

 Fertilizare în doze corecte 

 Tratamente chimice  

(boli, dăunători, buruieni) aplicate corect 

 Creșterea sustenabilității şi eficienţei 

economice exploatației agricole 

AGRICULTURA DE 

PRECIZIE 3 

 Intensiv mecanizată 

 Cheltuieli mari – achiziția de 

echipamente 

 Tip de agricultură inovativă, bazat pe 

noile tehnologii, care are drept scop 

eficientizarea procesului agricol 

 Monocultură/rotaţii scurte de 2-3 ani 

 Tratamente chimice intensive  

(boli, dăunători, buruieni) aplicate la 

avertizare 

 Mediu -intensivă 

 Cheltuieli reduse - combustibil pentru 

lucrări 

 Fertilizare în doze reduse 

 Tratamente biologice   

(boli, dăunători, buruieni) 

+ Calitate nutriţională superioară 

*Sursa: http://clipartmag.com/download-clipart-image 

http://clipartmag.com/download-clipart-image
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1.1. Agricultura convenţională 

  

Agricultura convenţională este un sistem de agricultură 

caracterizat prin productivitate crescută şi eficienţă economică: prin 

intensificarea puternică a activităţii agricole. Sunt folosite pe scară 

largă îngrăşămintele minerale pentru sporirea fertilităţii solului şi 

pesticidele pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor. Sunt organizate 

ferme mari cu asocieri de terenuri și procese de producție (MMGA, 

2005).  

În sistemul de agricultură convenţională asolamentele 

cuprind doar anumite plante, cu precădere cele cerealiere şi tehnice, 

cea mai răspândită fiind monocultura (de porumb pentru boabe) şi 

rotaţia de doi ani porumb şi grâu (Fig. 1.1). 

Figura 1.1. Principiile sistemului de agricultură convențională 

Monocultura 

Tratamente 
intensive

Producție 
mare

Eficiență 
economică 

mare

Fertilizanți în 
cantități mari

Produse 
mai puțin 
sănătoase

Sol 

degradat

Nesustenabil pe termen lung 
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Sistemul de agricultură convenţională a dominat în ţara 

noastră după anul 1960 şi se practică şi în prezent (Vegkos, 2011). 

 

 DEZAVANTAJE 

 

 Agricultura convenţională este dependentă de investiții 

financiare mari pentru echipamente, mecanizare, tratamente în 

vederea combaterii bolilor și dăunătorilor și fertilizanților. Toate 

aceste practici au la bază utilizarea în exces a combustibililor fosili, 

cu rol devastator asupra mediului înconjurător. 

 Astfel de agroecosisteme, puternic dependente de investiții 

financiare mari, sunt foarte vulnerabile: nu sunt durabile. 

 Utilizarea pe scară largă a pesticidelor și fertilizanților 

determină poluarea apelor (astfel sunt reduse calitatea apei, rezervele 

de apă potabilă și producția de pește) și apariția unui număr mare de 

insecte și patogeni rezistente la aceste substanțe (peste 400 de insecte 

și 70 de patogeni). 

 Are rol negativ asupra însușirilor solului prin favorizarea 

eroziunii solului, pierderilor de materie organică, reducerea capacității 

de reținere a apei și a activității biologice din sol. 

 Lucrările solului sunt intensive, fiind adesea folosite maşini 

de mare capacitate, care cresc riscul de degradare şi poluare a mediului 

înconjurător. 

 Irigarea excesivă a unor culturi produce creșterea salinității 

solurilor și poate duce la scoaterea unor suprafețe mari de teren din 

circuitul agricol.  

 Calitatea produselor obținute este redusă: utilizarea unor 

cantități mari de substanțe chimice de sinteză poate duce la 

deprecierea calității produselor agricole.  
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1.2. Agricultura biologică 

Agricultura biologică este un sistem de agricultură care 

promovează și susține sănătatea solurilor, ecosistemelor și oamenilor. 

Se bazează pe procese ecologice, biodiversitate și rotații ale culturilor, 

adaptate la condițiile locale și nu este dependentă de inputuri cu efecte 

adverse nedorite (Fig. 1.2).  

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2. Principiile sistemului de agricultură biologică 

 

Totodată, sunt luate în considerare tradiția, inovarea și știința 

și este promovat un stil de viață sănătos (Adunarea Generală a 

IFOAM, 2008).   

În agricultura biologică este interzisă utilizarea substanțelor 

chimice de sinteză (îngrășăminte, erbicide, fungicide, insecticide și 

pesticide). Protecția culturilor este asigurată prin selectarea speciilor 

rezistente la boli și prin adoptarea unor tehnici de cultivare adecvate. 
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Protecția 
apelor

Protecția 
solului

Tratamente 
biologice 

pentru 
combaterea 
bolilor și 

dăunătorilor



 
1 Tipuri de sisteme agricole 

 

 

 12   
 

Pentru asigurarea nutrienților esențiali dezvoltării plantelor de cultură, 

se folosesc îngrășăminte naturale (compost, gunoi de grajd, 

îngrășăminte verzi, tulbureală, urină + must de gunoi de grajd). 

Acest sistem de agricultură, prin faptul că nu permite 

utilizarea substanțelor chimice de sinteză, contribuie la protecția 

biodiversității, în special a albinelor și a altor insecte polenizatoare.  

În același timp, prin practicile pe care le promovează, 

agricultura biologică contribuie semnificativ la menținerea stării de 

sănătate și fertilitate a solurilor. În alimentele produse se regăsește, 

deasemenea, un conținut mai mare în antioxidanți, Vitamina E și acizi 

grași omega-3. 

 DEZAVANTAJE 

 

 Implementarea unui sistem de agricultură biologică necesită mai 

mult efort din partea fermierului: stabilirea unor suprafețe de teren 

adecvate, conforme cu legislația în vigoare; identificarea unor surse 

sigure pentru procurarea materialului biologic; combaterea bolilor și 

dăunătorilor, prin utilizarea practicilor agreate poate necesita un efort 

suplimentar; procurarea de îngrășăminte - gunoi de grajd, etc. trebuie 

realizată din surse conforme cu legislația.  

 Costurile inițiale pentru înființarea unor astfel de culturi pot fi mai 

mari în comparație cu alte sisteme agricole.  

 Culturile biologice și alimentele produse din astfel de sisteme 

agricole sunt supuse unui proces riguros de certificare. 

 Comercializarea (produselor obținute) poate reprezenta un proces 

anevoios: costul acestor produse este mai ridicat decât al celor 

obținute prin alte sisteme de agricultură dar, în același timp, din cauza 

lipsei unor piețe de desfacere special dedicate, produsele biologice 

intră în competiție cu celelalte.  
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1.3. Agricultura de precizie 

 

Agricultura de precizie este un tip de agricultură modernă, 

inteligentă, care presupune utilizarea unor tehnologii și a unor utilaje 

performante pentru eficientizarea procesului agricol și asigurarea 

calității producției. 

Acest tip de agricultură minimizează riscurile asociate 

culturilor agricole și ajută fermierul să adopte cele mai bune practici 

de management pentru condițiile locale de care dispune, prin: 

gestionarea eficientă a resurselor, folosirea tehnologiei în vederea 

reducerii eforturilor asociate, obținerea în timp real a informațiilor 

despre culturi, pentru a face imediat optimizări în procesul de 

producție. 

 

Figura 1.2. Principiile sistemului de agricultură de precizie 

Sursa: după http://www.charisjournal.com/ai-in-agriculture-sowing-the-

seeds-of-prediction-fostered-planning/ 

http://www.charisjournal.com/ai-in-agriculture-sowing-the-seeds-of-prediction-fostered-planning/
http://www.charisjournal.com/ai-in-agriculture-sowing-the-seeds-of-prediction-fostered-planning/
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Printre numeroasele avantaje asociate implementării unui 

sistem de agricultură de precizie, se numără: adoptarea unei culturi 

potrivite fiecărui tip de sol; îngrășămintele, erbicidele și pesticidele 

sunt bine dozate și folosite corect - doar în momentul potrivit, doza 

potrivită și sortimentul corect ales, astfel încât efectele negative 

asupra solurilor sunt mult diminuate sau eliminate; resursele de apă 

sunt atent gestionate, pentru a nu fi irosite. 

 DEZAVANTAJE 

 

 Principalul dezavantaj al acestui sistem de agricultură îl constituie 

investiția inițială, care este foarte ridicată pentru achiziția de: utilaje și 

tehnologii, instruirea personalului în vederea punerii în funcțiune a 

tuturor sistemelor. 

 Considerăm că este necesar să precizăm că investiția inițială 

necesară pentru a adopta un sistem inteligent de agricultură este una 

sustenabilă – care, în timp, se amortizează și generează un sistem 

agricol profitabil. 

 Dacă la nivel mondial și European această metodă este deja 

una des întâlnită, în România, agricultura de precizie ocupă o pondere 

destul de redusă.  
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1.3.1. Smart farming 

 

Conceptul de „Smart farming” se referă la cea mai nouă 

formă de agricultură și anume agricultura inteligentă (Fig. 1.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3. Agricultura inteligentă 

Sursa: https://easyengineering.ro 

Noul sistem de agricultură are la bază ultimele inovații din 

domeniul IT, cu aplicații în agricultură. Obiectivul principal îl 

constituie îmbunătățirea eficienței sistemului agricol, prin 

automatizarea proceselor de-a lungul întregului flux de producție: de 

la pregătirea terenului pentru semănat, până la recoltare, depozitare și 

transportul alimentelor către clienți.   

 

 

 

  

  

Monitorizarea 
Culturilor Și 

Solului
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https://easyengineering.ro/
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 Dispozitive pentru prognoze analitice  

 

 

 

 

                                          Figura 1.4.  Dispozitive pentru  

                                  prognoze analitice 

                                                Sursa: https://agrinfobank.com.pk 

 

 

 

 

 

                                       Figura 1.5.  Dispozitive pentru  

                                             prognoze analitice 

                                                              Sursa: https://www.rednewswire.com 

 

 

Reunesc totalitatea dispozitivelor care au ca obiectiv principal 

prognoza  impactului variațiilor condițiilor de mediu asupra 

culturilor agricole. 

Sateliți pentru 

monitorizarea sănătății și a 

durabilității culturii 

agricole (Fig. 1.5) 

Sateliți pentru prognoza 

condițiilor climatice și a 

durabilității culturilor 

agricole (Fig. 1.4) 
1 

Pot furniza date în timp real cu privire la temperaturi, 

precipitații, viteza vântului și radiația solară.  

Au capacitatea de a salva datele înregistrate și pot face 

comparații cu valori istorice (prin valori istorice înțelegem 

valori înregistrate în trecut). 

Pot detecta boli, dăunători și o slabă nutriție a plantelor 

pe baza fotografiilor înregistrate de drone și sateliți.  

Au capacitatea de a specifica exact culturile sau 

porțiunile din cultură care au nevoie de fertilizare. 

2 

https://agrinfobank.com.pk/
https://www.rednewswire.com/
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 Roboți agricoli 

 

 

 

                                                 Figura 1.6.  Roboți agricoli 

                                                Sursa: https://agronomybots.com                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Figura 1.7.  Roboți agricoli 

                                         Sursa: https://www.washingtonpost.com 

  

Roboți pentru controlul 

buruienilor în culturile 

agricole (Fig. 1.6) 1 

Tehnologia See & Spray (Identifică și stropește)  ajută 

la monitorizarea buruienilor din culturile agricole și la 

aplicarea unor tratamente de combatere foarte precise (în acest 

fel este redus la minim riscul asociat cu dobândirea rezistenței 

culturilor agricole la tratamente).  

Precizia tehnologiei poate duce la o economie de 

substanțe chimice (erbicid) de până la 80%. 

 

Roboți pentru recoltarea 

culturilor agricole (Fig. 1.7) 

Firmele producătoare estimează că un robot poate 

recolta aproximativ 3.2 ha/zi, înlocuind munca a 30 de oameni.  

 

2 

Sunt dispozitive autonome folosite pentru a înlocui mâna de lucru 

umană: pot realiza lucrări agricole esențiale, cum este recoltatul 

culturilor agricole.  

https://agronomybots.com/
https://www.washingtonpost.com/
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 Dispozitive pentru monitorizarea culturilor și a solului  

 

 

 

 

                              Figura 1.8.  Dispozitive pentru  

                                              monitorizarea culturilor și a solului 

                                         Sursa: https://www.visiononline.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Figura 1.9.  Dispozitiv pentru analiza solului 

                                         Sursa: https://www.21stcentech.com 

 

 

Sunt dispozitive capabile să proceseze datele înregistrate de 

drone, pentru monitorizarea culturilor și a stării de sănătate a 

solului.  

Dispozitiv pentru diagnoza 

dăunătorilor și a sănătății 

solului (Fig. 1.8). 1 

Au la bază aplicația Plantix, care identifică potențialele 

deficiențe ale solului și plantelor.  

Analiza este condusă de un algoritm care corelează 

anumite particularități foliare ale plantelor cu unele deficiențe 

ale solului, precum și cu dăunători și boli ale plantelor 

(acuratețe de până la 95%).  

 

Dispozitiv pentru analiza 

solului (Fig. 1.9) 

Utilizarea unor astfel de dispozitive permite realizarea 

analizei solului în câmp, aceasta putând fi efectuată chiar de 

către fermieri.  

2 

https://www.visiononline.org/
https://www.21stcentech.com/
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1.4. Agricultura durabilă (integrată)  

Agricultura durabilă (integrată) este un sistem de agricultură 

care promovează cele mai bune practici de management pentru 

atingerea obiectivelor producției agricole, fără însă a afecta mediul 

înconjurător și disponibilitatea resurselor naturale. 

Scopul agriculturii durabile este aplicarea, în sistem integrat, 

al tuturor inputurilor în fermele agricole, în vederea realizării unor 

producții sigure și de calitate, în contextul protejării mediului 

înconjurător. 

Agricultura durabilă propune un sistem de cultură al 

plantelor economic, ecologic și cu puternic caracter social (Fig. 1.10). 

Figura 1.10. Obiectivele sistemului de agricultură durabilă 
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agricole  

Obținerea unor cantități suficiente de 
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Conservarea biodiversității 
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Agricultura durabilă (integrată) utilizează conceptul de 

„management  integrat”, care se referă la  utilizarea științifică, corectă, 

a tuturor elementelor tehnologice (pentru lucrările solului, rotația 

culturilor, combaterea buruienilor, fertilizare, irigare, combaterea 

bolilor și dăunătorilor, creșterea animalelor și pentru realizarea unor 

producții ridicate și stabile în fermele agricole (vegetale și 

zootehnice). 

Adaptarea și integrarea principiilor 4C în managementul 

inputurilor conform principiilor de sustenabilitate presupune:  

 

P
as

u
l 

1

IDENTIFICAREA

obiectivelor 
specifice fermei 

încadrate în sistemul 
de producție 

agricolă

P
as

u
l 

2
SELECTAREA

celor mai bune practici 
de management în 

funcție de obiectivele 
de producție, de sol, 
climă și sistemul de 

cultură

P
as

u
l 

3

CUNOAȘTEREA 

principiilor 4C de 
aplicare a fiecăruia 

dintre inputuri 

P
as

u
l 

4

INTEGRAREA 

celor mai bune practici de 
management pentru toate 
obiectivele identificate și 
ajustarea lor în funcție de 

condițiile specifice
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       Capitolul 2. Managementul inputurilor 

agricole în sistemul de agricultură durabilă 

Una din provocările care stau în fața sectorului agricol este 

aceea de a răspunde cerințelor crescânde de hrană ale omenirii și, în 

același timp, să asigure creșterea eficienței economice a fermelor 

agricole, concomitent cu prezervarea mediului înconjurător (Rusu și 

colab., 2017). 

Agricultura durabilă este un sistem agricol care presupune 

practicarea  unor tehnologii viabile din punct de vedere economic pe 

o perioadă lungă de timp, cu producţii ridicate, obţinute cu costuri 

reduse şi cu minimum de efecte negative asupra mediului 

înconjurător, asigurând totodată securitatea alimentară a populaţiei 

(Brumă și Tanasa, 2011). 

Aceste obiective pot fi îndeplinite doar prin adoptarea unor 

practici de management care presupun efectuarea CORECTĂ a 

tuturor elementelor tehnologiei agricole, de la lucrările solului și 

fertilizare la combaterea bolilor, dăunătorilor și buruienilor și, nu mai 

puțin lipsit de importanță, a tehnologiei agricole pentru păstrarea și 

condiționarea produselor agricole. 

Agricultura durabilă este mediu-intensivă și, spre deosebire de 

agricultura convențională, acest sistem de agricultură poate accesa 

cele mai inovative și eficiente tehnologii, care pot fi adaptate 

indiferent de dimensiunea culturii. Altfel spus, agricultura durabilă 

poate fi definită ca fiind un sistem agricol potrivit/corect: în care toate 

verigile tehnologiei agricole sunt atent analizate, astfel încât fermierul 

să intervină cu tratamente și alte practici de management la momentul 

optim - diminuând la minim impactul asupra mediului înconjurător, 

dar, în același timp capabil să producă recolte mari cu investiții reduse. 
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Soluția propusă de noi, pentru adoptarea unui sistem de 

agricultură durabilă, se bazează pe principiul celor 4 R (formulat de 

către Institute for Plant Nutrition, Fertilizer Institute, International 

Fertilizer Industry  Assoc.). Aceste principii sunt o abordare inovativă 

în aplicarea fertilizanților, legată de utilizarea lor efectivă și eficientă. 

În extensie, noi propunem aplicarea principiilor 4 C la nivelul tuturor 

verigilor tehnologiei agricole.  

 

  

Adaptarea si integrarea principiilor “4 C” în managementul 

inputurilor, conform principiilor de sustenabilitate presupune: 

 

Identificarea 
obiectivelor specifice 
fermei încadrate în 

sistemul de producție 
agricolă

Selectarea celor mai 
bune practici de 

management în funcție de 
obiectivele de producție, 
de sol, climă și sistemul 

de cultură

Integrarea celor mai bune 
practici de management 
pentru toate obiectivele 

identificate și ajustarea lor 
în funcție de condițiile 

specifice

Cunoașterea principiilor 
4 C de aplicare a 

fiecăruia dintre inputuri 

PASUL 1 

PASUL 2 

PASUL 3 

PASUL 4 
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2.1. Lucrările solului 

Producerea hranei depinde de numeroşi factori, dar  calitatea 

terenului şi implicit a solului sunt hotărâtoare.  

Statistici recente arată că populaţia globului este în continuă 

creştere, apreciindu-se că, până în 2050, se va ajunge la 9 miliarde 

locuitori. În același timp, suprafaţa arabilă productivă a scăzut cu o 

treime, ajungând la aproximativ la 0,10 ha/persoană (Fig. 2.1). 

Rapoarte recente precizează că, datorită diferitelor forme ale 

degradării, aproximativ 1 ha de teren productiv este pierdut la fiecare 

şase secunde, multe ţări atingând deja valoarea limită a suprafeţei cu 

soluri arabile (Vâlcu, 2018). 

 
Figura 2.1. Suprafața arabilă/persoană 

Sursa: după FAOSTAT (2006), citat de Bruisma (2009) 

 În consecinţă, trebuie, să se acorde o atenție majoră 

tehnologiilor inovative, sistemelor de folosinţă durabilă a terenurilor 

agricole, care să prevină sau să minimizeze degradarea solului, să 

restaureze capacitatea productivă şi procesele vitale ale solurilor 

degradate.  
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 Așadar, în stabilirea practicilor de management al solului, 

agricultura durabilă are în vedere susținerea unei productivități 

ridicate a solului și reducerea efectelor negative pe care unele practici 

agricole pot să le aibă asupra climei, solului, apei, mediului 

înconjurător și asupra sănătății umane. Sunt încurajate practicile 

agricole care stimulează îmbunătățirea materiei organice a solului și 

care nu afectează structura solului (aerația solului, pierderea apei din 

sol, transferul de căldură). 

X 
 

- Utilizarea necorespunzătoare a tractoarelor şi maşinilor 

agricole – utilaje grele, efectuarea mai multor treceri și în 

perioade de timp în afara optimelor recomandate, reglaje 

nepotrivite ale mașinilor agricole 

- Utilizarea în exces a îngrășămintelor, pesticidelor și 

fungicidelor 

- Îndepărtarea resturilor vegetale - contribuie la pierderea 

apei din sol, accentuând procesele de secetă şi deşertificare 

Care sunt practicile agricole  

care duc la degradarea solului? 

 

- Alegerea tipului de lucrare în funcție de tehnologia 

adoptată (arătură, afânare adâncă sau lucrarea superficială a 

solului) 

- Alegerea agregatului agricol (plug, scarificator) 

- Reglarea mașinii agricole (adâncime, lățime de lucru) 

- Stabilirea momentului optim de prelucrare a solului 

Principiile 4 C 

pentru lucrările solului – Mașini agricole 
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Recomandări privind managementul solului în sistemul de 

agricultură durabilă 

Evaluarea necesității utilizării mașinilor agricole 

 

Este recomandată utilizarea echipamentelor și 

agregatelor agricole doar în situațiile în care se impune. 

 

Alegerea mașinilor și echipamentelor agricole potrivite 

 

În alegerea mașinilor și echipamentelor agricole trebuie 

să ținem cont de tipul de sol și lucrarea pe care urmează să o 

efectuăm.  

Reglajul corect al mașinilor și echipamentelor agricole  

 

Este recomandată verificarea presiunii din roți, în 

vederea reducerii presiunii exercitate de acestea asupra solului. 

Deasemenea, pentru a evita tasarea solului este 

recomandat să reducem numărul de treceri al mașinilor agricole.  

Planificarea lucrărilor agricole  

 

Pentru a evita tasarea/eroziunea solului și pentru a ne 

asigura că lucrările efectuate au eficiență maximă, este 

recomandat să se aleagă momentul optim de efectuare a 

lucrărilor, ținând cont de condițiile staționare din ferma/cultura 

noastră.  

În sistemele de pășunat se recomandă planificarea cu 

atenție a momentului de pășunat și se apreciază în mod CORECT 

intensitatea pășunatului. 
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2.2. Fertilizarea 

Managementul aplicării fertilizanților reprezintă, fără 

îndoială, una din cele mai mari provocări dintre toate verigile 

tehnologiei agricole. Acest lucru se datorează obiectivului principal 

pe care această practică de management îl urmărește și anume, 

maximizarea eficienței utilizării fertilizanților în vederea obținerii 

unor recolte mari, concomitent cu menținerea stării de sănătate a 

mediului înconjurător (Vitousek și colab., 2009). 

Preocuparea majoră legată de fertilizarea culturilor agricole 

este legată de riscul de poluare pe care această practică poate să îl  

genereze. Din dorința de a obține producții cât mai mari, fermierii aleg 

să aplice cantități mari de îngrășăminte, în special de azot și fosfor. 

Fără o analiză a solului în prealabil și fără stabilirea unui plan de 

management al fertilizanților – care să țină cont de condițiile 

staționare de care dispunem în ferma noastră/specifice culturii noastre 

- riscăm, de multe ori, să aplicăm cantități mult prea mari de 

fertilizanți.  

X 
 

- Alegerea incorectă/lipsită de documentare a tipului de 

fertilizant 

- Aplicarea fertilizanților fără utilizarea unor 

echipamente/tehnologii specifice  

- Aplicarea fertilizanților în afara condițiilor optime 

recomandate 

- Nerespectarea dozelor recomandate  

Care sunt practicile agricole greșite  

asociate cu managementul fertilizanților? 
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Este important de știut faptul că nutrienții în exces ajung în 

ape, poluează solurile și produc dezechilibre la nivelul ecosistemului 

respectiv.  

Managementul aplicării îngrășămintelor - parte însemnată a 

producției agricole - definit în termeni de sustenabilitate presupune 

dezvoltarea unui cod de bune practici respectiv, acele practici dovedite 

experimental și implementate de către fermieri, care determină 

exprimarea potențialului productiv al plantelor în termeni de eficiență 

economică și protecție a mediului (Rusu și colab., 2017). 

 

  

 

 

- TIPULUI de îngrășământ (sortimentul, sursa) în funcție 

de: factorii agronomici (sol, cultură, tehnologie), factori climatici 

(temperatură, precipitații), sinergismul elementelor nutritive, 

compatibilitatea amestecurilor 

- DOZEI (cantitatea de fertilizant): aprovizionarea solului 

cu elemente nutritive, dinamica nutrienților în sol, consumul 

specific al culturilor, analiza plantelor 

- MOMENTULUI aplicării fertilizanților: necesarul de 

nutrienți pe faze de vegetație, tehnologia de cultură aplicată 

- MODULUI DE APLICARE al fertilizanților: în 

funcție de distribuția spațială a sistemului radicular și riscul 

pierderii de nutrienți, minimizarea impactului asupra mediului 

înconjurător 

Principiile 4 C  

pentru managementul fertilizanților presupun 

alegerea CORECTĂ a:  
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Recomandări privind managementul fertilizanților în 

sistemul de agricultură durabilă 

Figura 2.2. Compostarea 

   Sursa: https://www.agronasa.com 

 

 

Utilizarea compostului – ca îngrășământ  

Compostarea este un proces de  descompunere 

controlată  (biologică și chimică) a reziduurilor de origine 

animală și vegetală (Fig. 2.2). În urma compostării se obține un 

produs bogat în humus (esențial pentru mențirea fertilității 

solului). Compostul se folosește ca îngrășământ natural și poate 

duce la economii substanțiale și la creșterea producției 

culturilor. 

Ce ingrediente pot fi 

utilizate pentru realizarea 

compostului? 

Frunze, buruieni, paie, 

coceni de porumb, vreji de 

soia, fasole sau mazăre, 

tulpini de floarea soarelui, 

gunoi de grajd, gunoi 

menajer de natură organică, 

etc. 

 

 Utilizarea gunoiului de grajd– ca îngrășământ  

Gunoiul sau bălegarul este un îngrăşământ organic 

complet, care are în componența sa toate elementele nutritive 

necesare plantei (MMGA, 2005). Este considerat un 

îngrăşământ universal, corespunzător pentru toate plantele de 

cultură şi pe toate tipurile de sol. Se foloseşte cu precădere pe 

solurile sărace în humus. 

https://www.agronasa.com/
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Tabelul 2.1 Compoziţia chimică medie a gunoiului de diferite 

provenienţe  

 Sursa: după MMGA (2005) 

Tipul de gunoi 

Compoziția chimică (%) 

N P2O5 K2O CaO 
Materii 

organice 

Gunoi de bovine 0,45 0,23 0,50 0,40 20 

Gunoi de cabaline 0,58 0,28 0,63 0,21 25 

Gunoi de ovine 0,83 0,23 0,67 0,33 31 

Gunoi de porcine 0,45 0,19 0,60 0,18 25 

Urină bovine 0,2-1,0 Urme 0,2-1,0 - - 

Urină cabaline 0,5-1,6 Urme 0,6-1,8 - - 

Urină porcine 0,4-0,5 0,05-0,07 0,8-1,0 - - 

Mustul de gunoi 0,2-0,4 0,03-0,06 0,3-0,6 - - 

Ce tip de gunoi de grajd poate fi utilizat ca îngrășământ? 

 

În categoria gunoiului de grajd sunt incluse toate 

dejecțiile rezultate din activitatea de creștere a animalelor: 

bălegarul, urina, mustul de gunoi, dejecții fluide (tulbureală), 

dejecții semifluide (păstoase) și fluide.  

Pot fi utilizate cu succes în ameliorarea fertilității solului toate 

categoriile de dejecții animale provenite din sectorul zootehnic. 

Desigur, aceste produse au o compoziție chimică diferită (Tab. 

2.1), astfel că întocmirea unui plan de fertilizare, în funcție de 

necesitățile culturilor pe care urmează să aplicăm tratamentele, 

se impune și în cazul îngrășămintelor organice. 
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   Figura 2.3. Culturi verzi      

Sursa: Rodale Institute (2016) 

Utilizarea îngrășămintelor verzi (culturi verzi) 

Îngrăşămintele verzi  sunt constituite din anumite plante 

care se cultivă în scopul încorporării lor în sol, odată cu lucrările 

de bază. Plantele folosite ca îngrăşământ verde trebuie să producă 

o masă vegetală cât mai bogată, într-un timp cât mai scurt şi să nu 

fie pretenţioase faţă de sol. 

Care sunt plantele recomandate a fi utilizate pentru realizarea 

îngrășămintelor verzi? 

Sunt recomandate, în general, speciile de leguminoase (lupin, 

mazăre, măzăriche, sulfină, etc.), însă pot fi folosite şi plante din 

alte familii botanice, ca secara, floarea soarelui, rapiţa, muştarul, 

etc. Aceste plante pot fi utilizate singure sau în amestec de mai 

multe specii, pentru a produce un îngrăşământ mai complex. 

 

Recomandări privind cultivarea 

îngrășămintelor verzi  

Înainte de semănat, solul se 

mobilizează și se grăpează 

superficial, pentru a acoperi 

semințele. După semănat, 

plantele se lasă până la înflorit 

(leguminoasele) sau până la 

înspicare (gramineele), apoi se 

tăvălugesc pentru încorporarea în 

sol cu ajutorul grapelor cu disc. 

Zdrobirea și mărunțirea se poate 

face și direct cu freza rotativă 

(Fig. 2.3).  

Se încorporează toamna, la 

o adâncime de 5-10 cm pe 

soluri grele, respectiv de 

10-20 cm, pe solurile 

ușoare. 
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ANEXE 

Anexa 1 

Calendarul de interdicție pentru aplicarea 

îngrășămintelor (MADR și APIA, 2018) 

Calendar de interdicție pentru aplicarea îngrășămintelor 

Tip de 

 îngrășăminte 

Perioada (luna calendaristică) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Organice solide  
- Teren arabil 

- Pășuni 

  
 

 

 

 

 

16 Martie- 30 Octombrie 

– este permisă aplicarea 

  

Organice lichide și 

minerale  
- Teren arabil 
- Culturi de toamnă 

  
 

  

 

 
2 Martie- 30 Octombrie 

– este permisă aplicarea 
  

Organice lichide 

și minerale 

- Teren arabil 

- Alte culturi 

  
 

  

 

 
16 Martie- 30 Octombrie 

– este permisă aplicarea 
  

Organice lichide 

și minerale  

-Pășuni 

  
 

  

 

 

16 Martie- 30 Octombrie 

– este permisă aplicarea 

 

  

*Coloanele marcate cu roșu reprezintă perioada de interdicție pentru aplicarea 

îngrășămintelor 

Nu se aplică îngrășăminte organice și minerale cu azot la distanță mai mică de: 
minim 5-6 m de cursurile de apă (formele solide); minim 30 m de cursurile de 
ape (formele lichide și semi-lichide); minim 100 m de captările de apă potabilă; 
Nu se aplică îngrășăminte pe solurile și terenurile: cu pantă mare (pe terenurile 

arabile, pășuni, fânețe, livezi și vii în pantă, îngrășămintele se aplică doar cu 
recomandare expresă a inspectorului pentru ZVN/ZPVN): puternic înghețate, 
crăpate în adâncime, cu drenuri intraoduse în ultimele 12 luni. 
Nu se aplică/ este de evitat aplicarea îngrășămintelor organice și/sau minerale pe 
timp de ploaie, ninsoare, soare puternic, pe terenuri cu exces de apă sau pe 
terenuri acoperite de zăpadă. 

Nerespectarea de către femieri (din neglijenţă, din neştiinţă sau in mod intenţionat) a 
normelor privind ecocondiţionalitateaconduce la aplicarea sancțiunilor administrative 
de reducerea plăţilor sau excluderea de la plată, pentru unul sau mai mulţi ani, după caz 
(art. 99 din Regulamentul 1306/2013). 
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Anexa 2 

Standarde privind cantitățile maxime de îngrășăminte 

care pot fi aplicate 
Cultura  

G
râ

u
 

P
o

ru
m

b
 

b
o

ab
e 

A
lt

e 

ce
re

al
e 

F
lo

ar
ea

 

so
ar

el
u

i 

R
ap

iț
a 

C
ar

to
fi

 

S
fe

cl
ă 

d
e 

za
h
ăr

 

L
eg

u
m

e 

P
ăș

u
n

i 

Standarde privind cantităţile maxime de îngrăşăminte cu azot care pot fi 

aplicate pe terenuri cu panta până la 12% (Kg N/ha/an) 

120 130 100 100 100 140 170 160 100 

Standarde privind cantităţile maxime de îngrăşăminte cu azot care pot fi 

aplicate pe terenuri cu panta peste 12% (Kg N/ha/an) 

90 80 80 80 80 90 120 100 80 

 

Anexa 3 

Plan de fertilizare (model simplificat) 

 
Nume/prenume fermier (denumire exploatatie) ___________ 

Domiciliu/sediu exploatatie (comuna, judet) ____________ 

Cod SIRSUP ___________ 

Anul/campania ___________ 

Bloc  

fizic 

 nr. 

Parcela 

Cultura 

Cantitatea 

de azot  

planificată 

(kg N s.a.) 

Îngrășăminte cu azot aplicate 

Data  

aplicării/ 

Cantitatea  

medie de azot  

aplicată 

 (kg N s.a.) 

Organice Minerale 
Cantitatea  

de azot 

aplicată 

(kg N 

s.a.) 

N
r.

  

S
u

p
ra

fa
ța

 

(h
a)

 

T
ip

  

C
an

ti
t.

 

(t
o

n
e)

 

A
zo

t 

(k
g

 N
 s

.a
.)

 

T
ip

 

C
an

ti
t.

 

(t
o

n
e)

 

A
zo

t 

(k
g

 N
s.

a.
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

             
Total 

exploatație 
... x ... x x ... x x ... ... ... 
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2.3. Combaterea bolilor și dăunătorilor 

Combaterea bolilor și dăunătorilor constituie o verigă 

tehnologică deosebit de importantă, deorece pierderile anuale, 

produse de boli și dăunători, pot atinge valori ridicate. 

Aproximativ 18% din recolta mondială potenţială se pierde 

din cauza agenţilor patogeni şi a dăunătorilor (Oerke, 2006). 

Plantele cultivate sunt supuse acţiunii distructive a peste 

50.000 de fungi, care includ circa 1.500 de boli, a peste 800.000 de 

insecte, dintre care 10.000 pot determina efecte devastatoare, a 15.000 

de nematode, dintre care aproximativ 1.500 provoacă pagube grave 

(Farmer`s digest, 1979). 

 Care sunt principalele boli ale plantelor? 

 Virozele - sunt provocate de virusuri. Produc diverse 

decolororări şi pătări ale frunzelor şi degenerarea întregii plante.  

Se întâlnește foarte des în cazul citricelor şi viţei de vie.  

 Bacteriozele - sunt provocate de bacterii. Produc pătări, 

mucegăiri, putreziri ale diverselor părţi ale plantei sau chiar 

diverse cancere.  

 Boli produse de ciuperci:  

 Rugina – se manifestă cel mai des la nivelul frunzelor, 

lăstarilor tineri şi florilor. Produce apariţia unor pustule pudrate, 

brun-negricioase. Plantele bolnave se veştejesc şi se usucă.  

 Cancerul-cartofului (râia neagră-a-cartofului) - atacă 

mai ales turberculii şi stolonii, mai  rar tulpinele. Pe tuberculii 

atacaţi se formează nişte excrescenţe mari (la început de culoare 

albă, apoi devin cenuşii şi încep să putrezească). 

 Mana-tomatelor  - atacă fructele, frunzele şi tulpinele. Se 

manifestă sub formă de pete cafenii.  
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Care sunt principalii dăunători ai plantelor? 

Protecția plantelor împotriva bolilor și dăunătorilor se face 

prin metode de combatere preventive și curative, ținând seama de 

biologia plantelor, sortimentele de pesticide și biologia agenților 

dăunători. 

Managementul durabil al pesticidelor reprezintă o abordare 

eficientă, utilizată de sistemele de agricultură durabile și ia în 

considerare toate metodele de protecție a plantelor. Scopul principal 

este acela de a adopta măsurile CORECTE, care să minimizeze 

riscurile asupra sănătății umane și a mediului înconjurător.   

 Viermii de pământ, nematozi – dăunători foarte periculoși 

pentru culturile de legume, în sere şi solarii. Atacă în special 

organele subterane ale legumelor (exemple: tomate, castraveţi, 

ardei, vinete, pepeni, salată etc.  
 Melcii (în țara noastră, cel mai periculos este limaxul) – atacă, 

în special, specii de legume, ca: salată, varză, conopidă, ştevie, 

dovlecei, morcovi etc.  

 Păianjenii  sau  acarienii – se înmulţesc în sezonul cald şi se 

găsesc în câmp, grădini, solarii, sere etc. Pot provoca chiar 

moartea plantei prin necrozare.  

Cele mai cunoscute insecte pentru culturile agricole şi 

legumicole: afidele, musculiţele albe, păduchii (lânoşi, ţestoşi 

etc), acarienii, thripsul, fungus gnat, fluturii de varză, gândacul de 

dovlecel, musculiţa morcovului, viermii de roşii (viermele cu 

corn şi viermele fructului) etc.   Distrug plantele atunci când atacă 

şi le mănâncă organele sau le slăbesc rezistenţala boli, ciuperci şi 

alţi dăunători.  

 Păsările sălbatice - grauri, vrăbii, ciori, gâşte sălbatice. 

Produc pagube mai ales la culturi horticole, dar şi la culturile de 

câmp. 

 Rozătoarele - şoareci, hârciogi, şobolani. Produc pagube în 

culturi sau în depozite. 
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Recomandări privind combaterea bolilor și dăunătorilor 

în sistemul de agricultură durabilă 

 

 Este recomandată identificarea unor soluții cu eficiență 

maximă, la costuri cât mai reduse și riscuri alimentare, umane și de 

mediu minime. În vederea îndeplinirii acestor obiective se impune 

realizarea unei analize preliminare a culturii pentru identificarea 

bolilor și dăunătorilor, alegerea celor mai eficicente tratamente, 

stabilirea dozelor corecte și aplicarea tratamentelor la momentul 

optim recomandat, ținând cont de condițiile staționare din 

fermă/cultură.  

 Managementul natural al bolilor și dăunătorilor poate fi 

o soluție eficientă și economică de protecție a culturilor, prin aplicarea 

unui set de practici care au drept scop întărirea rezistenței naturale a 

culturilor și adoptarea practicilor care întrerup ciclurile dăunătorilor. 

În continuare sunt prezentate cele mai utilizate și eficiente 

practici durabile pentru managementul bolilor și dăunătorilor.  

 

- TIPULUI de substanțe de combatere - în funcție de 
specificitatea produselor. 

- DOZEI de substanță comercială/activă - pentru minimizarea 
efectului asupra plantelor și mediului. 

- MOMENTULUI efectuării tratamentelor - pentru o 

eficacitate maximă asupra bolilor/dăunătorilor 

- MODULUI DE EFECTUARE – lucrări mecanice, cu mașini 

specializate pentru minimizarea impactului asupra mediului 

Principiile 4 C  

pentru combaterea bolilor și dăunătorilor presupun 

alegerea CORECTĂ a:  
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Figura 2.4. Îndepărtarea     

plantelor bolnave 

Sursa: https://gradinadeacasa2 

Îndepărtarea plantelor bolnave 

Este recomandată îndepărtarea 

plantelor sau a organelor 

plantelor (frunze, fructe) atacate 

de boli sau dăunători (Fig. 2.4). 

 

   Alegerea unor specii de 

plante sănătoase/în cazul 

răsadurilor 

Este recomandată selecția 

atentă a plantelor: se aleg plante 

care nu prezintă semne că ar fi 

infestate cu boli sau dăunători. 

Se recomandă plantarea la o 

distanță optimă: o distanță prea 

mică între plante, va favoriza 

apariția bolilor și dăunătorilor. 

 

Cultivarea plantei 

potrivite – la locul 

potrivit 

Alegerea locului unde 

urmează să înființăm o 

anumită cultură trebuie să 

fie făcută cu atenție, ținând 

seama de: culturile 

premergătoare și 

învecinate, pH-ul solului, 

umiditate și expoziția 

terenului. 

 Asigurarea condițiilor optime pentru creșterea și dezvoltarea 

armonioasă a plantelor 

Se acordă o atenție deosebită asigurării nutrienților 

necesari: se evită subfertilizarea (plantele care nu dispun de 

nutrienții necesari sunt vulnerabile la atacul bolilor și 

dăunătorilor), precum și suprafertilizarea. 

 Este recomandată aprovizionarea cu cantități optime 

de apă: plantele crescute în condiții de secetă sunt susceptibile 

atacurilor din partea agenților patogeni. Pe de altă parte, plantele 

crescute în sol prea umed, pot dezvolta boli la nivelul organelor 

subterane (rădăcini, tuberculi).  

organisms. 

 

https://gradinadeacasa2/
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Rotația anuală a culturilor 

 

Rotația culturilor are ca principiu implementarea unei 

serii de culturi diferite în aceeași zonă, secvențial,  în anotimpuri 

diferite. În rotația culturilor se recomandă să se cultive specii din 

familii botanice diferite – dăunătorii și bolile au tendința de a 

ataca membrii ai aceleiași familii de plante. 

Policultura  
 

Policultura implică creșterea mai multor specii de plante 

într-o singură zonă. Aceste specii sunt adesea complementare și 

își propun să producă o mai mare diversitate de produse dintr-o 

cultură, utilizând pe deplin resursele disponibile. 

Principiul policulturii constă în asocierea unor plante 

care au proprietăți de a se apăra una pe alta de boli și dăunători. 

Spre exemplu, se alege o specie repelentă sau toxică pentru bolile 

și dăunătorii speciei cu care am asociat-o în policultură; sau 

alegem o specie care servește drept habitat pentru dăunătorii 

naturali ai dăunătorilor speciei cu care am asociat-o etc.  

Atragerea și protecția insectelor benefice 

 

 Atragerea insectelor benefice în cultura noastră 

(buburuze, viermi, paraziții de muște etc.) și a altor organisme 

(păsări, lilieci etc.) poate fi o strategie eficientă - întrucât acestea 

vor servi ca prădători ai insectelor dăunătoare, care se hrănesc cu 

culturile ce se dorește a fi protejate. 

 Pentru protecția acestor insecte este recomandată 

aplicarea cu moderație a pesticidelor (majoritatea insectelor 

benefice sunt sensibile la pesticide).  
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2.4. Combaterea buruienilor 

Pentru obţinerea unor producţii ridicate şi de calitate, un rol 

deosebit de important, alǎturi de toate celelalte verigi tehnologice şi a 

materialului biologic utilizat, îl constituie combaterea buruienilor 

(Chețan, 2015). Buruienile produc pagube enorme, atât de ordin 

cantitativ, cât şi calitativ: reduc calitatea recoltei, a laptelui, impurifică 

lâna sau blana animalelor, unele pot fi toxice pentru om şi animale sau 

produc stări alergice. Aproximativ 34% din recolta mondială 

potenţială se pierde din cauza buruienilor (Oerke, 2006).  

În stabilirea practicilor de management pentru combaterea 

buruienilor, agricultura durabilă are în vedere adoptarea celor mai 

eficiente tratamente, aplicate la momentul optim, conform tehnologiei 

specifice. Sunt încurajate practicile agricole care acționează preventiv 

și împiedică apariția și dezvoltarea buruienilor. Prin suprimarea 

naturală a creșterii buruienilor, răspândirea buruienilor poate fi redusă 

foarte mult sau, în unele cazuri, chiar eliminată – eliminând astfel și 

necesitatea de a aplica erbicide.   

 

 

- TIPULUI de erbicid in funcție de specificitate. 

- DOZEI de substanță comercială/activă - pentru 

minimizarea efectului asupra plantelor și mediului. 

- MOMENTULUI efectuării tratamentelor - pentru o 

eficacitate maximă asupra buruienilor 

- MODULUI DE EFECTUARE – lucrări mecanice, cu 

mașini specializate sau manuale, urmărind costuri reduse 

Principiile 4 C  

pentru combaterea buruienilor presupun  

alegerea CORECTĂ a:  
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Recomandări privind combaterea buruienilor 

în sistemul de agricultură durabilă 

   Figura 2.5. Mulci din paie                                             
      Sursa: Carlberg (2014) 

  Figura 2.6. Mulci biodegradabil      

Sursa: https://www.agro.basf.ro 

Tipuri de mulci organic: 

compostul de grădină, 

bălegarul bine maturat, iarba 

cosită, paie mărunțite, cetina 

(acele) de conifere, rumeguș și 

talas, turba, coaja de ou, resturi 

vegetale, etc. 

 

 

Mulcirea 

Mulcirea presupune acoperirea solului cu materiale 

organice/ biodegradabile aplicate manual sau mecanizat, la o 

grosime între 5-10 cm (Fig. 2.5). Mulciul împiedică dezvoltarea 

buruienilor, pentru că nu permite pătrunderea luminii. 

Avantaje ale mulcitului 

 Împiedică formarea mucegaiului la unele culturi (căpșun, 

dovleac). 

 Îmbogățeste fertilitatea și structura solului. 

 Protejează rădăcinile plantelor de diferențele bruște de 

temperatură. 

 Permite înmulțirea microorganismelor benefice în substrat  și 

protejează plantele de dăunători. 
 

Tipuri de mulci biodegradabil: 

Folia neagră - previne 

dezvoltarea buruienilor și 

favorizează dezvoltarea 

râmelor în sol (Fig. 2.6). 

 

 

https://www.agro.basf.ro/
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   Figura 2.7. Culturi de acoperire                                             

     Sursa: Carlberg (2014) 

Figura 2.8. Îndepărtarea 

manuală a buruienilor 

Sursa:odnoletnie-i-

mnogoletnie-dvudolnie-

sornyaki-perechen-10 

punchalo.com 

Culturi de acoperire 

 

Culturile de acoperire presupun acoperirea permanentă 

cu vegetație a suprafeței solurilor cultivate. Speciile din culturile 

de acoperire intră în competiție pentru nutrienți, lumină și apă cu 

buruienile și astfel le inhibă creșterea și dezvoltarea (Fig. 2.7).  

Controlul manual al buruienilor 

Controlul manual al 

buruienilor reprezință o practică 

foarte eficientă de îndepărtare a 

buruienilor nedorite din cultură 

(Fig. 2.8).  

Această metodă poate fi 

practicată cu succes de oricine. 

Această practică necesită un efort 

fizic mai crescut, astfel că se aplică 

doar la culturi de dimensiuni mici.  

Plante utilizate în culturi de 

acoperire 

 

Mazărea, măzărichea, rapița, 

muștarul, lupinul, sulfina,  

facelia, ridichile de toamnă, 

etc. 

 

 

Avantaje ale înființării culturilor de acoperire 

 Previn procesele de degradare a solului prin eroziune. 

 Previn pierderea stratului fertil, a nutrienților și a materiei 

organice din sol. 

odnoletnie-i-mnogoletnie-dvudolnie-sornyaki-perechen-10%20punchalo.com
odnoletnie-i-mnogoletnie-dvudolnie-sornyaki-perechen-10%20punchalo.com
odnoletnie-i-mnogoletnie-dvudolnie-sornyaki-perechen-10%20punchalo.com
odnoletnie-i-mnogoletnie-dvudolnie-sornyaki-perechen-10%20punchalo.com
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2.5. Păstrarea și condiționarea produselor agricole 

Produsele agricole care urmează să fie păstrate perioade 

îndelungate, pot suferi deprecieri cantitative şi calitative însemnate, în 

cazul în care nu sunt respectate condițiile optime pentru păstrarea și 

condiționarea lor. 

 

 

 

 

 

 

 Condiţionarea este un proces care însumează totalitatea 

lucrărilor de precurăţire, uscare, curăţare, sortare, fasonare, calibrare, 

tratare, lotizare, ambalare şi etichetare, prin care produsele agricole 

sunt aduse la condiții de calitate prevăzute în norme, în vederea unei 

bune păstrări şi/sau valorificări (Roman și colab., 2012). 

Condiţionarea reduce volumul şi creşte valoarea/kg apa.                              

Figura 2.9. Mașină de curățat 

                  cereale 

Sursa: https://ro.delachieve.com 

 

Pentru a evita pierderile de recoltă asociate cu păstrarea 

necorespunzătoare 

Metode ştiinţifice de păstrare şi condiționare a recoltelor 

Curăţirea  reprezintă procesul 

de înlăturare a corpurilor străine 

(impurităţilor) pentru realizarea 

purităţii tehnice prevăzute în 

standardele de stat.  

Impurităţile pot fi: semințe de 

buruieni, semințe ale altor plante 

de cultură, alte impurități (praf, 

pământ, nisip, pietriş, paie, ariste, 

coji, fracţiuni de tulpini, frunze, 

insecte moarte, etc). 

https://ro.delachieve.com/
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Uscarea este procesul de eliminare a apei libere de la 

suprafața şi din macrocapilarele semințelor. 

Este una dintre cele mai importante etape din condiționarea 

produselor agricole, întrucât previne autoîncălzirea, mucegăirea sau 

încingerea semințelor. 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

     Figura 2.10. Uscarea naturală       Figura 2.11. Uscarea artificială 

            a produselor agricole                         a produselor agricole 

      Sursa: https://ro.delachieve.com      Sursa: https://www.tornum.com 

 

  

 

 

 

 

 

 

Cele mai utilizate utilaje de curăţire şi sortare sunt cele care au în 

componenţă site cu mişcare oscilantă (vibratorie), care realizează 

o cernere pentru îndepărtarea corpurilor străine cu dimensiuni 

diferite de a semințelor de bază (Fig. 2.9). 

USCAREA NATURALĂ  

(la soare - solarizarea) 

 

Produsele agricole care 

depăşesc 17% umiditate se 

aşează pe suprafețe plane 

(platforme betonate sau 

asfaltate) sau prelate, în straturi 

subţiri (10-15 cm) şi se 

lopătează la 2-3 ore (Fig. 2.10).  

 

USCAREA ARTIFICIALĂ  

(cu suprafețe încălzite) 

Uscătoarele artificiale sunt 

echipamente agricole care 

utilizează agenții termici (apa 

caldă, gazele arse sau aerul 

încălzit) pentru a elimina 

excesul de apă (prin încălzire-

vapori) din produsele agricole 

(Fig. 2.11). 

https://ro.delachieve.com/
https://www.tornum.com/
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Un aspect deosebit de important privitor la procesul de uscare 

este temperatura agentului de uscare, care este diferită în funcție de 

produsul agricol pe care urmează sa îl uscăm (Tab. 2.2). 

 

Tabelul 2.2. Temperaturile maxime admise în timpul procesului de 

uscare pentru diferite seminţe 

Specia 
Umiditatea 

semințelor (%) 

Temperatura maximă 

(0C) 

Agent 

uscare 
Sămânța 

Grâu  
<20 75 40 

20-23 70 40 

Orz  
<20 80 40 

20-23 70 40 

Secară  
<20 80 40 

20-23 70 40 

Mazăre  
<20 60 35 

20-23 50 30 

Lupin  
<20 70 40 

20-23 60 35 

Floarea soarelui  
<16 75 40 

16-220 70 35 

Sursa: Duda și Timar (2007) 

 

 Păstrarea produselor agricole se poate realiza prin 

diferite metode, şi anume: 

- păstrarea prin uscare; 

- păstrarea prin răcire; 

- păstrarea prin aerare activă; 

- păstrarea cu ajutorul unor substanţe chimice, etc. 
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Produsele agricole depozitate trebuie supravegheate şi 

controlate periodic, astfel încât să se poată preveni şi combate 

fenomenele nefavoravile (Roman și colab., 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

                                                                      Figura 2.12. Magazie pentru  

                                                                               depozitare cereale                                             

                                        Sursa: http://www.gmagrotehnic.ro 

 

 

 

 

 

Sursa: https://www.potatopro.com             Sursa: http://dutchdc.com 

Figura 2.13. Magazie pentru depozitare produse tuberculifere 

Produsele boabe (cereale, 

leguminoase, oleaginoase) 

care au un conţinut scăzut 

de apă, se păstrează în 

magazii de diferite tipuri 

sau în silozuri (construcții 

moderne care beneficiază 

de un înalt grad de 

automatizare (Fig. 2.12). 

Produsele rădăcinoase, tuberculifere şi alte organe de plante 

(Fig. 2.13), cu un conţinut ridicat în apă, se păstrează în pivniţe 

sau bordeie, în silozuri sau tranşee. 

 

http://www.gmagrotehnic.ro/
https://www.potatopro.com/
http://dutchdc.com/


    3    European Green Deal/ Acordul verde european 

 

 

 45   
 

Capitolul 3. European Green Deal/ 

Acordul verde european 

 

Acordul verde european (European Green Deal) reprezintă 

un set de inițiative politice emise de Comisia Europeană în luna 

decembrie a anului 2019, care au ca obiectiv stoparea schimbărilor 

climatice până în anul 2050, la nivelul statelor membre ale UE 

(Frédéric și colab., 2019; Tamma, 2019). În acest scop se va realiza 

un plan de impact, menit să reducă emisiile de gaze cu efect de seră 

cu cel puțin 50% până în anul 2030.  

Obiectivul principal îl constituie reducerea cu 55% a 

emisiilor de gaze cu efect de seră, nivel comparabil cu cel înregistrat 

în anul 1990. Planul prevede revizuirea legislației de mediu și 

introducerea unor legi noi pentru domeniile: economia circulară, 

construcții, biodiversitate, agricultură și inovații, așa cum este 

prezentat în Figura 3.1 (Frédéric și colab., 2019). 

 
Fig. 3.1. Acordul verde European 

Sursa: după Comisia europeană (2019) 
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Acordul verde european își propune să transforme economia 

UE într-o economie durabilă, transformând provocările climatice și de 

mediu în oportunități în toate domeniile și făcând tranziția justă și 

incluzivă pentru toți. 

Acest pact acoperă toate sectoarele economiei, în special 

transporturile, energia, agricultura, clădirile și industriile precum 

oțelul, cimentul, TIC, textile și produse chimice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Comisia europeană (2019) 

  

CALENDAR 

11 Decembrie 2019 

Prezentarea Acordului verde european 

14 Ianuarie 2020 

Prezentarea  - Planului de investiții al Acordului verde european   

                     - Mecanismului pentru o tranziție justă 

4 Martie 2020 

Propunerea primei legi europene a climei, pentru a garanta că Europa 

va deveni neutră din punct de vedere climatic, până în anul 2050 

  
Martie 2020 

- Adoptarea strategiei industriale europene 
- Propunerea planului de acțiune al UE pentru economia circulară 

- Prezentarea strategiei „De la fermă la furculiță” 
- Prezentarea strategiei UE în domeniul biodiversității  
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 Ambiția de a atinge obiectivele UE privind stoparea 

schimbărilor climatice până în anul 2050 

  

 Furnizarea unor surse de energie curate, sigure  

și cu costuri reduse 

 

 

 Mobilizarea industriei către o economie curată și circulară 

 

Comisia Europeană și-a propus să dobândească neutralitate 

climatică până în anul 2050. În acest scop, în primăvara anului 

2020 se va elabora prima “Lege climatică”. În cadrul acestui 

pachet legislativ vor fi specificate clar modalitățile prin care 

statele membre UE pot să realizeze o tranziție clară și eficientă, 

astfel încât ambiția de a dobândi neutralitatea climatică până în 

anul 2050, să devină realitate. 

În vederea îndeplinirii acestui obiectiv se are în vedere tranziția 

către surse de energie curate. Un rol esențial îl au sursele de 

energie regenerabile, cu precădere energia eoliană. Se dorește 

realizarea unor acorduri de colaborare regională, între statele 

membre UE.  

Planul de acțiune pentru economia circulară va avea la bază o 

politică “pentru produse durabile”. Prioritatea numărul 1 va fi 

reprezentată de reducerea și reutilizarea materiei prime. Vor fi 

prezentate noi modele de afaceri și vor fi stabilite cerințele 

minime necesare pentru a evita comercializarea produselor 

dăunătoare mediului înconjurător pe piața Uniunii europene.  
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 Transformarea industriilor de construcții și renovări  
- astfel încât să utilizeze într-un mod mai eficient resursele și energia 

 Accelerarea proceselor de tranziție către sisteme de transport 

durabile și inteligente 

 De la “Fermă la Furculiță”: un sistem alimentar corect, 

sănătos și prietenos cu mediul înconjurător 

Pornind de la constatarea că sectorul construcțiilor este mare 

consumator de energie și resurse minerale, Comisia Europeană 

și-a propus transformarea acestei industrii, spre o formă mai 

eficientă din punct de vedere energetic. În acest scop, va fi 

revizuită și modificată, legislația referitoare la performanța 

energetică a clădirilor. Se dorește, deasemenea și dublarea (cel 

puțin) a renovărilor clădirilor, astfel încât un procent mai mare de 

clădiri să poată fi incluse în categorii de performanță energetică 

superioară. 

Se estimează că un sfert din emisiile de gaze cu efect de seră, 

înregistrate la nivelul statelor membre UE, sunt datorate 

sectorului de transporturi (rutier, feroviar, aerian și acvatic). 

Comisia Europeană consideră că pentru a dobândi neutralitatea 

climatică, este necesară așadar, reducerea cu 90% a emisiilor de 

gaze cu efect de seră din transporturi.  Pentru realizarea acestui 

obiectiv va fi susținută utilizarea vehiculelor nepoluante (prin 

suplimentarea stațiilor de încărcare pentru mașini electrice, spre 

exemplu). 

Pornind de la premisa că alimentele produse în UE sunt apreciate 

la nivel global ca fiind sănătoase și de bună calitate, Comisia 

Europeană și-a propus ca alimentele europene să devină un 

standard global al durabilității. Planul strategic se bazează, în 

special, pe reducerea semnificativă a utilizării pesticidelor, 

fertilizanților și antibioticelor în sistemele de producere a hranei.   
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 Conservarea și restaurarea ecosistemelor și biodiversității 

 

 “0 poluare” pentru un mediu înconjurător fără substanțe toxice 

 

 Mobilizarea cercetării și inovării 

Luând în considerare multiplele funcții esențiale pe care le au 

ecosistemele (sursă de hrană și adăpost pentru animale 

domestice, sălbatice și om; aprovizionarea cu apă și aer curat; 

reglarea climatului la nivel global, etc), Comisia Europeană și-a 

propus să își sporească eforturile în vederea conservării și 

restaurării ecosistemelor și biodiversității. În acest scop, vor fi 

luate măsuri mai ample, menite să sprijine statele membre ale UE 

să restaureze ecosistemele degradate, să reducă defrișările și să 

demareze programe intercomunitare pentru conservarea 

biodiversității.  

Comisia Europeană și-a propus să adopte, în anul 2021, un Plan 

de acțiune “0 poluare” pentru aer, apă și sol. Acesta  va avea la 

bază un set de legi și politici de mediu, menite să protejeze 

cetățenii și ecosistemele UE (printr-o mai bună monitorizare, 

raportare, prevenire și remediere a poluării apei, aerului și 

solului).  

 

Comisia Europeană consideră că un rol deosebit în îndeplinirea 

obiectivelor propuse, îl ocupă cercetarea și inovarea. Astfel, 

aceste sectoare de activitate vor fi stimulate, prin alocarea unor 

bugete mai mari pentru tematici de cercetare ce vizează 

dezvoltarea durabilă a societății. Un exemplu este constituit de 

programul Horizon Europe, care, consideră membrii Comisiei 

Europene, acoperă o paletă largă de tematici de cercetare și 

inovare.  
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