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În ultimii ani sectorul agriculturii ecologice se dez-
voltă rapid în toată lumea. Cererea de alimen-
te produse pe cale naturală crește constant. De 
asemenea, sporește interesul guvernelor pentru 
agricultura prietenoasă mediului înconjurător și 
hrană sănătoasă. În aceste circumstanțe se esti-
mează că suprafața pe care se practică agricul-
tură ecologică va continua să se extindă. Acest 
lucru este valabil și pentru  Republica Moldova, 
o țară cu condiții excelente pentru agricultura 
 ecologică.
 Această broșură explică elementele de bază 
ale agriculturii ecologice și indică modul în care 
acestea sunt aplicate în practică. Broșura este 
o sursă valoroasă de informații pentru fermierii 
interesați de o posibilă conversie la agricultu-
ra ecologică. În același timp, ea reprezintă un 
ghid pentru sectorul privat, reprezentanții gu-
vernului, organizații neguvernamentale și alte 
părți interesate, ce poate fi util în eforturile lor 
de a spori producția de alimente ecologice în 
 Republica  Moldova.
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Sursa: Reganold J. P., Wachter J. M. 2016. Organic agriculture in the twenty-first century. Nature plants 2(2): 15221.

Agricultura ecologică atinge performanțe mai bune decât agricultura convențională aproape în toate domeniile. Doar productivitatea este deseori 
mai scăzută în agricultura ecologică.

Graficul 1: Agricultura ecologică versus agricultura convențională 
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Dezvoltarea piețelor  ecologice

-

-

-

Graficul 2: Dezvoltarea comerțului cu amănuntul cu pro-
duse ecologice în Europa și în lume din 2000 până în 2017

Graficul 3: Cotele țărilor pe piața europeană 
a produselor ecologice în 2017

Sursa: FiBL-AMI sondaj 2000-2019 Sursa: FiBL-AMI sondaj 2019
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Graficul 4: Dezvoltarea suprafeței cultivate ecologic 
în  Europa din 1985 până în 2017

Surse: Lampkin, Nic, FiBL-AMI sondaj 2006-2019, și OrganicDataNetwork 
sondaj 2013-2015, bazat pe surse de date naționale și Eurostat.
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Implicarea permanentă a unor rețele noi de supermarketuri în 
 comercializarea produselor ecologice și extinderea ofertei de alimente 
ecologice procesate contribuie semnificativ la creșterea constantă 
a pieței produselor ecologice.

Sursa: FiBL-AMI sondaj 2000-2019

Tabelul 1: Cotele unor grupe de produse ecologice  
pe piața mondială a grupelor de produse în țările din 
Europa în 2017

Alimente pentru sugari 12.7 %

Băuturi 5 % 5.6 % 3.3 %

Pâine și produse de  panificație 3.4 % 8 % 3.5 % 4.9 %

Legume proaspete 15.3 % 20.4% 6.3 % 9.7 % 12.2 % 23.1 %

Fructe 10.9 % 18.8% 7.7 % 7.8 % 18.4 % 13.9 %

Ouă 21.6 % 32.6% 29.6 % 21 % 26.6 %

Pește și produse din pește 2.5 % 12.9 %

Carne și produse din carne 4.5 % 2.4 % 2.5 % 2.9 % 5.6 %

Lapte și produse lactate 11.1 % 4.4 % 10.4 % 12.9 %
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Cerealele - unele dintre cele mai exportate culturi ecologice de producătorii din țară
În poză: Câmp ecologic de secară din raionul Șoldănești

Producția ecologică în Republica Moldova:  
oportunitate și provocare

-

-

-

Agricultura ecologică –  
o opor tunitate atractivă de dezvoltare 

-

-

2

Exportul ca forță motrice
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-
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Tendința spre o creștere  cantitativă 
și calitativă
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-
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1 Aportul agriculturii PIB https://statbank.statistica.md:443/pxweb/sq/7a4e5f65-4bb7-4593-8539-1028f9d3ea5e
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În agricultura ecologică cultivarea plantelor și creșterea animalelor sunt strâns legate între ele. Coordonarea și utilizarea eficientă a resurselor sunt 
condiții importante pentru succesul fermei.

Conversia la agricultura ecologică necesită deseori ajustări în asolament pentru sporirea 
fertilității solului. 

Graficul 5: Provocările principale ale fermelor ecologice

Abordarea sistematică a  provocărilor 

-

-
-

-
-

-

-
-

Ferma ecologică

Creșterea 
animalelor

Bunăstarea 
animalelor

Rentabilitatea 

Fertilizarea 
organică

Cultivarea plantelor

Planificarea asolamentului

Controlul bolilor 
și dăunătorilor

Combaterea mecanică 
a buruienilor

Fertilitatea solului

Nutriția bazată 
pe furaj verde

Certificarea ecologică



8 Agricultura ecologică. Principii de bază și bune practici | 2019 | FiBL | AED

Caseta 1: Cele patru principii IFOAM  pentru  agricultura ecologică

Principiul sănătății Agricultura ecologică trebuie să păstreze și să consolideze sănătatea solului, 
plantelor, animalelor, oamenilor și planetei, ca tot unitar și indivizibil. 

Principiul ecologic Agricultura ecologică trebuie să se bazeze pe sisteme și cicluri ecologice vii,  
să lucreze cu  acestea, să încerce să le imite și să le consolideze.

Principiul corectitudinii Agricultura ecologică trebuie să se bazeze pe relații care să asigure corectitu-
dinea în  privința mediului înconjurător comun și a egalității de șanse în viață.

Principiul administrării Agricultura ecologică  trebuie gestionată într-o manieră  prudentă și responsabilă, 
pentru a  menține sănătatea și bunăstarea  generațiilor actuale și viitoare și a  
proteja mediul.

Principiile agriculturii ecologice

-

-

-

-
-

Cele patru principii IFOAM

-

-

Agricultura în armonie cu natura, 
 animalele și oamenii

-

-

 
-

-

Agricultura ecologică tinde spre producerea alimentelor sănătoase, 
conservând totodată resursele.
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Cerințe legale față de producția ecologică

-
-

Regulamentele de stat și 
de drept  privat 

-
-
-

-
-

-
-

-

-

-

-

Protecția termenilor „biologic” 
și „ecologic”

-
-

-

-

Tabelul 2: Principiile de bază ale agriculturii ecologice

Agricultura ecologică aspiră la: 
• respect pentru viață, 
• conservarea resurselor,
• circuite de lucru închise, pe cât posibil,
• conservarea și stimularea fertilității solului,
• varietate mare de habitate,
• protecție preventivă, și nu directă, a plantelor,
• bunăstarea animalelor, acces la spații în aer liber 

sau  pășuni, 
• animale sănătoase și robuste,
• produse alimentare de înaltă calitate,
• nivel sporit de acceptare în rândul populației nonagricole. 

Producția ecologică și comercializarea acesteia acordă 
atenție la:
• separarea spațială a produselor obținute de la  culturile 

 convenționale și ecologice la recoltare,  transportare, 
depozitare și comercializare,

• comercializarea numai prin întreprinderi certificate,
• trasabilitatea produselor de-a lungul întregului lanț de 

 producere.

Producătorii ecologici renunță la:
• semințele modificate genetic sau tratate 

cu  pesticide  sintetice,
• erbicide, 
• îngrășămintele minerale cu azot și îngrășămintele cu 

fosfor ușor solubile,
• pesticidele sintetice,
• regulatorii de creștere pentru plante (hormoni),
• utilizarea de rutină a medicamentelor veterinare, 
• promotorii antimicrobieni de creștere,
• performanță maximă în producția agricolă  vegetală și 

în creșterea animalelor. 

Pe lângă cele enumerate, procesatorii ecologici 
renunță și la: 
• îndulcitori artificiali, stabilizatori, conservanți,  glutamat 

ca potențator de arome și gust,
• coloranți, arome artificiale,
• grăsimi hidrogenate.
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Diferențele în directive și  echivalența

-

-

-
-

• Activitate generală: 

• Reglementări mai stricte privind creșterea anima-
lelor: 

-

• Biodiversitate: 

• Responsabilitate socială: 

Caseta 2: Accesul simplificat pe piață da-
torită acordurilor de echivalență

La nivel de stat, diferite țări din afara UE (a se vedea 
graficul 10) au convenit cu UE că legislația lor privind 
agricultura ecologică este echivalentă. Producătorii 
din aceste țări, care sunt certificați în conformitate 
cu legislația națională privind agricultura ecologică, 
pot exporta către UE fără a avea certificare supli-
mentară. Totodată, producătorii din țările din afara 
UE, ce nu au stabilit un acord de echivalență privind 
agricultura ecologică cu UE, pot exporta doar dacă 
sunt certificați atât în conformitate cu legislația lor na-
țională, cât și cu regulamentul UE.
În Europa unele organizații de marcă au cerințe teh-
nice similare pentru producerea produselor alimen-
tare. Pentru a simplifica accesul pe piață, organiza-
țiile au negociat și încheiat acorduri de echivalență. 
Acestea permit vânzarea produselor ecologice de la 
membrii asociației în altă țară sub o marcă „echiva-
lentă”. Procedura dată se aplică însă numai produse-
lor care au fost produse în țara în care este înregistra-
tă organizația de marcă (echivalent cu mărfuri de la 
membrii asociației din țara de origine). De exemplu, 
conform acordului de echivalență, mărfurile certifica-
te Naturland din Germania sunt considerate echiva-
lente cu Bio Suisse din Elveția (vezi graficul 6). Pe de 
altă parte, produsele certificate Naturland din alte 
țări terțe (precum Moldova) trebuie să fie verificate 
și certificate de un organism de certificare acreditat 
de Bio Suisse, pentru a putea fi comercializate cu 
marca Bio Suisse. O astfel de certificare ulterioară 
determină cheltuieli suplimentare pentru producătorii 
din țara de origine.

Acordurile de echivalență dintre standardele ecologice de stat și cele private facilitează intrarea pe piață și reduc costurile de certificare.

Graficul 6: Exemple de standarde ecologice de stat, private și acorduri de echivalență existente
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Fertilitatea solului –  
baza producției ecologice

Solul ca sistem viu

-
-

-
-

-
-
-

-

-

-

-

-

2

Un sol fertil ...
• produce produse de înaltă calitate specifice 

condițiilor locale,
• transformă eficient substanțele nutritive în 

produse,
• menține o floră și o faună activă și diversă a 

solului,
• închide ciclurile de nutrienți prin eliminarea 

și transformarea neperturbată a resturilor de 
plante și animale,

• restabilește un echilibru sănătos după „tulbu-
rări”, cum ar fi boli, precipitații abundente sau 
lucrare defectuoasă,

• poate capta sau degrada eficient poluanții,
• stochează bine nutrienți, apă și CO2,
• minimizează eroziunea cauzată de apă și vânt.

Tabelul 3: Procese de solificare influențate de organismele din sol 

Alterarea biologică Procese de alterare biochimică a rocilor, provocate de produsele metabolice 
ale microorganismelor.

Formarea structurii solului Substanțele organice secretate de microorganisme leagă între ele particulele 
minerale de sol, formând complexe stabile argilă-humus (agregate structurale). 

Formarea agregatelor 
 structurale ale solului

Solidificarea particulelor de sol și creșterea rezistenței la sfărâmare.

Mineralizarea Descompunerea resturilor organice în compuși anorganici, care, ulterior, 
devin disponibili din nou ca nutrienți pentru plante.

Humificarea Transformarea substanțelor organice moarte în complexe stabile de humus, 
care îmbunătățesc structura și fertilitatea solului.

Nitrificarea / denitrificarea Fixarea și transformarea azotului.

Un sol activ biologic are o importanță esențială pentru producția ecologică.
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Stimularea activă a 
 organismelor din sol

-

-

-

-
-

Lucrarea prudentă și eficientă 
a  solului

-

-
-

-

-

-

Complexele argilă-humus și substanțele mucilaginoase din excremen-
tele de râme îmbunătățesc structura și coeziunea solului.

Cu plugul reversibil se poate de condus în afara brazdei. Astfel este 
evitată compactarea în straturile profunde ale solului, alunecarea și 
formarea hardpanului (tălpii plugului).

Caseta 3: Râmele: creatorii solurilor fertile
Râmele sunt cele mai longevive animale din sol, cu o durată 
de viață de 5–8 ani. Acestea au un rol foarte important pentru 
fertilitatea solului.
• Ele se hrănesc cu resturi vegetale și excretă așa-numita so-

luție de râmă, un amestec argilă-humus bogat în nutrienți. 
Soluția de  râmă conține în medie de 5 ori mai mult azot, 
de 7 ori mai mult fosfor și de 11 ori mai mult potasiu decât 
solul obișnuit.

• Râmele produc în solurile central-europene 40–100 t de so-
luție de râmă valoroasă la hectar pe an. În câmp, aceasta 
corespunde unei creșteri a solului de 0,5 cm, iar pe pajiște 
– de până la 1,5 cm pe an.

• Soluția de râmă formează structuri granulare stabile, 
care  contribuie la creșterea rezistenței solului împotriva 
 colmatării. Astfel solul devine mai ușor de lucrat și poate 

reține mai bine nutrienții și apa. Râmele fac ca solurile grele 
să devină mai afânate, iar cele nisipoase – mai coezive.

• Râmele produc anual până la 6 tone de materie organică  
per hectar teren arabil. 

• Galeriile de râme îmbunătățesc absorbția și stocarea apei 
și asigură o bună aerisire a solului. Solurile bogate în râme 
adună de 4 până la 10 ori mai multă apă în timpul ploilor 
abundente decât solurile cu puține râme. 

• Râmele favorizează răspândirea și înmulțirea bacteriilor și a 
ciupercilor benefice în galerii și excremente. 

• Peste 90 % din galeriile râmelor sunt colonizate de rădăci-
nile plantelor, ceea ce nu doar stimulează creșterea rădăci-
nilor, dar și îmbunătățește considerabil accesul plantelor la 
nutrienți și apă.
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-

• Plug pentru arătura superficială: -

• Plug reversibil: -

• Grapă cu discuri: 

Gestionarea în sensul îmbunătățirii 
structurii solului și al sporirii  
conținutului de humus

-

-

Caseta 4: Lucrarea solului: ce este important?
• Pentru a evita compactarea solului, lucrarea acestuia trebuie 

efectuată numai atunci când solul este bine uscat, rezistent 
la presiune și trebuie evitate utilajele grele. În cazul în care totuși 
este necesar un utilaj greu, acesta trebuie să fie echipat cu roți 
duble sau cu cauciucuri tip balon sau pe șenile.

• Plugul și echipamentele cu rotire rapidă trebuie utilizate numai 
dacă este absolut necesar, deoarece acestea ucid multe râme, 
în special primăvara și toamna, și distrug structura solului. Rata 
pierderilor de râme în cazul aratului este de aproximativ 25 %, 
în cazul echipamentelor rotative – până la 70 %! Lucrarea solu-
lui în stare uscată și rece dăunează râmelor mai puțin, deoarece 
în asemenea condiții acestea se retrag în straturile mai profunde 
ale solului.

• Dacă este posibil, se ară doar superficial, pentru a încorpo-
ra resturile de plante superficial în sol, dar nu a le îngropa. 
Acest  lucru poate fi obținut folosind un plug pentru lucrarea 
 superficială a solului, fără grapă stelată sau un plug pentru arat 
în brazdă uniformă. Din punctul de vedere al fertilității solului, uti-
lizarea cultivatoarelor cu cuțite plate este ideală. Acestea desfac 
în fâșii subțiri stratul vegetal pe întreaga suprafață; în consecință, 
plantele mor și nu pot crește prin cultura semănată ulterior.

Sursa: American Society of Agricultural Engineers, Cooper; modificat de FiBL.

Graficul 7: Sisteme de lucrare conservativă a  solului în comparație cu lucrarea  convențională
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Aratul superficial Mulcirea solului Însămânțarea directă
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Controlul buruienilor
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-

-

Tabelul 4: Cum să crești conținutul de humus pe termen 
lung și aportul de nutrienți pe termen scurt?

Compost din deșeuri verzi și din  
bălegar: 
compuși de humus maturi, stabili, care 
rezistă în mare măsură degradării

Creșterea conținutului  
de humus:

Aportul de substanțe 
nutritive:

Resturi de recoltă lignificate:
descompunere lentă; favorizează ciuper-
cile din sol cu creștere lentă, care descom-
pun lignina și diversifică flora solului 

Creșterea conținutului  
de humus:

Aportul de substanțe 
nutritive:

Trifoiul peren:
pe lângă faptul că contribuie la dezvol-
tarea humusului, aduce o cantitate de 
rădăcini ușor biodegradabile în sol; astfel, 
furnizează numeroase substanțe nutritive 
pentru râme și microorganisme. 

Creșterea conținutului  
de humus:

Aportul de substanțe 
nutritive:

Îngrășământele verzi:
Îngrășămintele verzi oferă nutrienți plan-
telor și îi depozitează. Leguminoasele 
fixează de asemenea azotul atmosferic 
pentru cultura ulterioară. Îngrășămintele 
verzi cultivate mai mult de un an contribuie 
semnificativ la dezvoltarea humusului.

Creșterea conținutului  
de humus:

Aportul de substanțe 
nutritive:

Cultivarea conservativă a solului:
creșterea conținutului de humus în stratul 
superior al solului; favorizează activitatea 
biologică și structura solului și duce la o 
capacitate mai mare de retenție a apei 
disponibile pentru plante. 

Creșterea conținutului  
de humus:

Aportul de substanțe 
nutritive:

 efect redus    efect sporit

Pe solurile grele și compactate, subsolul poate fi afânat cu ajutorul unui cultivator 
 pentru afânare adâncă. Pentru a stabiliza gradul de afânare, ar trebui apoi cultivat un 
 îngrășământ verde sau o cultură cu sistem radicular profund. Asolamentul:  

optimizarea obiectivelor 
pe termen scurt și lung

-

• Menținerea fertilității solului:
-

-

• Furnizarea de substanțe nutritive pentru culturile 
succesive: 

-
-

• Suprimarea buruienilor: 
-

-
-

• Gestionarea bolilor și dăunătorilor: -
-
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• Protecția împotriva eroziunii:
-
-

• Generarea de venituri bune:
-
-

• Producția proprie de furaje:
-

-
-
-

Caseta 5: Regulile de bază ale asolamentului în 
 agricultura ecologică

• Cel puțin 20 % de amestecuri de leguminoase cu graminee, pentru 
a spori fertilitatea solului și a împiedica dezvoltarea buruienilor. 
Pentru menținerea sub control a buruienilor cu rizomi, se recoman-
dă cultivarea pajiștilor artificiale timp de 2 sau 3 ani.

• Maximum 60 % de cereale și cel mult 20 % dintr-o singură cultură 
(de exemplu, grâu), pentru a preveni bolile. 

• Alternanța între culturile prășitoare și leguminoase pentru boabe 
(floarea soarelui și porumbul), pe de o parte, și între culturile rădă-
cinoase și cereale, pe de altă parte.

• Combinarea culturilor care sporesc conținutul de humus cu cele 
consumatoare de humus, în scopul menținerii permanente a ferti-
lității solului.

• Alternanța între culturile de toamnă și de primăvară, precum și cul-
turilor timpurii și târzii, pentru a combate bolile din sol și buruienile 
problematice.

• Cultivarea culturilor de acoperire pe perioada iernii în scopul pre-
venirii pierderii de nutrienți și a eroziunii.

• Cultivarea culturilor intermediare pentru acumularea substanțelor 
nutritive în sol, prevenirea eroziunii și creșterea cantității de furaje 
proprii ale fermei. 

Graficul 8: Obiectivele asolamentului în ferma ecologică

Aportul 
optim de nutrienți  

prin alternanța culturilor mari 
consumatoare de nutrienți cu 

cele cu un consum mai 
redus și cultivarea  
leguminoaselor

Incidența scăzută și 
expunerea la dăunători
prin plantarea culturilor și 

soiurilor robuste

 Îmbunătățirea 
structurii solului 

și  controlul  eroziunii 
prin acoperirea solului cu plante 

vegetale o perioadă mai 
îndelungată de timp și 

gestionarea conținutului 
de humus

Creștere bună 
prin cultivarea culturilor 

adaptate locului și  
condițiilor

Furaj propriu suficient
prin cultivarea pajiștilor 

artificiale și  / sau  
a porumbului

Realizarea cu succes 
a producției  

prin cercetarea situației 
pe piață

Controlul eficient 
al buruienilor 

prin respectarea rotației 
culturilor

Venit suficient 
prin cultivarea culturilor 
atractive din punct de 

vedere economic
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Asolamentele din Moldova

Asolament cu ierburi perene pentru 
gospodăriile cu ferme zootehnice

 1–3 Lucernă + raigras la masă verde 
 4 Grâu de toamnă + culturi succesive  
 5 Sfeclă de zahăr  
 6 Porumb la boabe  
 7 Mazăre la boabe  
 8 Grâu de toamnă + culturi succesive  
 9 Floarea soarelui  
 10 Borceag de primăvară sau de toamnă  
 11 Grâu de toamnă + culturi succesive

Asolament cu ierburi perene pentru 
gospodăriile fără ferme zootehnice

 1 Borceag de primăvară sau de  
  toamnă, mazăre la boabe  
 2 Grâu de toamnă + culturi succesive  
 3 Soia  
 4 Porumb la boabe  
 5 Orz de primăvară, de toamnă + 
  culturi succesive  
 6 Porumb la boabe  
 7 Mazăre la boabe, fasolea  
 8 Grâu de toamnă + culturi succesive

-

• 
-

Asolament  
cu ierburi perene 

recomandat în  
ferme zootehnice

Asolament fără 
ierburi perene 
recomandat în 

lipsa
fermelor 

zootehnice

-

• 

• -
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Rolul central al leguminoaselor 
în  asolament

Creșterea fertilității solului
• -

-

• -
-

• 
-

• -

-
-

-

Fixarea azotului atmosferic
• 

-

-
-

-

Dizolvarea altor nutrienți în sol
• -

-

-

Răspândirea sistemului radicular 
 profund în sol
• 

Imediat ce leguminoasele răsar din sol, pe rădăcini încep să se dez-
volte bacteriile nodulare, care fixează azotul atmosferic. Dezvoltarea 
lor se încheie odată cu începutul fazei de reproducere.

Lucerna este o cultură excelentă pentru furaje și, totodată, un precursor valoros, deoarece 
oferă culturii succesive până la 250 kg de azot la un hectar. Rădăcinile ei adânci produc 
și nutrienți noi.
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Oboseala solului de leguminoase 

-
-

-
-

• Performanțe reduse de fixare a azotului: -

-

• Răspândirea buruienilor: 
-

• Asigurarea deficitară cu furaj: 
-

-

• Pauze de cultivare: -

-

• Alegerea soiului: 

• Utilizarea semințelor sănătoase: 
-

• Stimularea dezvoltării rapide a culturii tinere: -

-

-

• Fertilizarea organică în asolament: -

• Monitorizarea pH-ului: -

-

Dezvoltarea stratului de humus 
 pentru sporirea aportului de azot

-

-

-

-

Pentru a evita oboseala de leguminoase, trebuie respectate pauzele 
de cultivare între culturile leguminoase.
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În concepția agriculturii ecologice, fertilitatea solului este, de fapt, rezultatul proceselor biologice, nu al substanțelor nutritive chimice. Și organisme-
lor din sol le revine aici un rol semnificativ. Acestea transformă resturile de recoltă, secrețiile rădăcinilor, îngrășămintele organice și alte substanțe 
organice din „depozitul de nutrienți din sol” în humus și alți nutrienți minerali, care pot fi absorbiți de plante.

Furnizarea diversificată de nutrienți din diferite surse

Nutrienți organici în loc de  sintetici

-

-
-

-

-
-

Microorganismele solului  
ca  motor de fertilizare 

-

-

-

-

-

Graficul 10: Hrănirea plantelor prin sol 

Locația
Tipul solului

Clima
Condițiile vremii

Asolamentul
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Lucrările agricole
Prelucrarea solului

Prășirea
Irigarea

Fertilizarea
Bălegarul

Compostul verde
Îngrășăminte comerciale

Recolta



20 Agricultura ecologică. Principii de bază și bune practici | 2019 | FiBL | AED

Utilizarea optimă a surselor proprii 
de nutrienți ale fermei

-
-
-

-

-

Prevenirea activă a pierderilor 
de  nutrienți

-
-

-

Resturile de recoltă încorporate în stratul superior al solului alimen-
tează microorganismele din sol.

Graficul 11: Sursele importante de azot în cazul diverselor tipuri de ferme

Fermă 
cu  pajiști

Fermă  
mixtă

Fermă  
agricolă

Fermă 
 producătoare 
de legume

Gunoi de grajd propriu

Aport de gunoi de grajd / compost

Producerea compostului

Îngrășăminte comerciale organice

Pajiște naturală

Pajiște artificială

Îngrășământ verde

Leguminoase pentru boabe

 sursa principală de azot    sursa suplimentară de azot
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Gestionarea eficientă a azotului

-

-
-

-

-

-

-

Aportul suplimentar de nutrienți

Aportul de gunoi de grajd

-
-
-

-
-

-

-

-

-

-

-
-

Utilizarea îngrășămintelor comerciale

-

-

În agricultura ecologică aportul de gunoi de grajd din afara fermei este condiționat de 
respectarea unor condiții.

Caseta 6: Utilizarea limitată a nutrienților
Pentru a evita problemele de mediu, Regulamentul 
UE privind producția ecologică (Directiva 91/766/
CEE) restricționează cantitatea totală de gunoi de 
grajd de origine animală aplicată la maximum 170 
kg de azot pe an pe hectar de suprafață agricolă. 
Această limită se aplică gunoiului de grajd, guno-
iului de grajd uscat și găinațului de pasăre uscat, 
compostului de excremente de animale, inclusiv gă-
inațului de pasăre, gunoiului de grajd compostat, și 
excrementelor lichide de animale.
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Bălegarul și deșeurile verzi pot fi transformate în compost valoros 
pe marginea câmpului de-a lungul drumurilor în grămezi, controlând 
procesul.

-
-

-
-

Cele mai importante îngrășăminte 
organice

-

-
-

-

• Gunoiul de grajd lichid 

-

Tabelul 6: Proprietățile principalelor îngrășăminte organice 

Bălegar Gunoi de grajd lichid Compost Digestat

Compoziția 
 nutritivă

• echilibrat (bălegar de 
animale)

• bogat în P  
(găinaț de pasăre)

• bogat în K (gunoi de 
grajd lichid de vite)

• bogat în P (gunoi de 
grajd lichid de porc)

• bogat în P • lichid: foarte bogat 
în N

• solid: bogat în N

Disponibilitatea  
de azot / eficaci-
tatea azotului

• lentă/lungă • rapidă/scurtă • compost de bălegar: 
bună/medie

• compost de deșeuri 
verzi: redusă/lungă

• lichid: rapidă/redusă
• solid: rapidă; înaltă, 

dacă este compostat

Potrivire pentru 
fertilizarea unică

proastă bună nu bună

Efectul de 
 ameliorare  
a solului

da nu da • lichid: nu
• solid: da, dacă este 

compostat

Cele mai 
 importante  
domenii de  
aplicare

rădăcinoase, legume, 
pășune

pășune, cereale, culturi 
timpurii cu necesitate 
sporită de N

legume, plantație de varză, 
cartofi, porumb, cereale, 
rapiță, sfeclă de zahăr, 
leguminoase, pășune

Precizia de 
 distribuție

bună (cu pulverizator 
fin)

bună (cu furtun de 
distribuție)

bună (cu pulverizator fin) • lichid: bună (cu  
furtun de distribuție)

• solid: bună (cu  
pulverizator fin)

Transportabilitate bună (dificil pe versanți) bună la distanțe mici bună (dificil pe versanți) bună la distanțe mici 
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Îngrășămintele organice comerciale sunt foarte diverse și se aplică în scopuri concrete, 
prin urmare, sunt interesante, în special pentru culturile cu cerințe sporite de azot.

• Bălegarul 
-
-
-

• Compostul, -

-

• Gunoiul de grajd lichid fermentat sau digestatul 
lichid -

-

-

Îngrășămintele comerciale organice

-

-

-

-
-

(Streptomyces scabies) -
tregaiului (Rhizoctonia solani) -

Caseta 7: Estimarea corectă a efectului 
azotului din îngrășămintele organice
Efectul azotului unui îngrășământ depinde nu numai 
de conținutul său de azot, ci și de raportul dintre 
carbon și azot (raportul C/N). Gunoiul de grajd 
lichid are un raport C/N de aproximativ 7, compos-
tul – de 10–20, paiele – de 50–100.
Până la un raport C/N de aproximativ 10, fertili-
zarea cu azot se face rapid. Pe măsură ce raportul 
C/N crește, îngrășămintele organice acționează 
din ce în ce mai mult ca îngrășăminte cu acțiune 
lentă, contribuind tot mai mult la dezvoltarea humu-
sului. În cazul unui îngrășământ cu un raport C/N 
mare, începând de la 25 pentru conversie ecolo-
gică azotul este extras din sol. Acest lucru poate 
avea drept consecință insuficiența azotului pentru 
plante, chiar dacă acestea au fost fertilizate. De 
aceea, de exemplu, gunoiul de grajd foarte bogat 
în paie trebuie compostat.
Cu toate acestea, viteza absorbției azotului depin-
de mult și de disponibilitatea generală a azotului 
în sol, deci, de exemplu, de azotul din secrețiile ră-
dăcinilor leguminoaselor, de temperatura și umidi-
tatea solului, precum și de diversitatea și vitalitatea 
vieții solului.
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-

• îngrășăminte comerciale organice de origine 
animală: -

• îngrășăminte comerciale organice de origine 
vegetală:

• alte îngrășăminte organice: -

-

-
-

Caseta 8: Problema lipsei de fosfor 
La fermele agricole care nu folosesc nutrienți, fos-
forul poate fi insuficient la culturile care îl consumă 
în cantitate mare, precum cerealele și porumbul. 
Aplicarea bălegarului sau a compostului în cazul 
absenței fosforului poate înlocui achiziționarea de 
fosfat brut. Dar și cultivarea leguminoaselor și stimu-
larea activității microorganismelor din sol pot mobi-
liza cantități mai mari de fosfor legat în sol.
Fermele care suferă de deficiență de fosfor, în ciu-
da unui bilanț echilibrat al fosforului la plante sau 
animale, atestă adesea un pH ridicat în sol. În ca-
zul unui nivel pH ridicat sau foarte scăzut, absorb-
ția de fosfor de către plante este dificilă. Într-o astfel 
de situație măsurile tehnice de producție, cum ar fi 
renunțarea la îngrășămintele calcaroase și aplica-
rea gunoiului de grajd lichid sau a digestatului, pot 
ajuta la scăderea pH-ului.

Caseta 9: Lista limitativă a produselor și a substanțelor ca referință pentru  
utilizarea  adjuvanților

Aprobarea adjuvanților în producția ecologică de-
pinde de diverse reglementări:
• Legislația națională în țara de origine: În țara 

de producere pot fi folosite doar mijloacele per-
mise sau neinterzise conform legislației naționale. 
În țările cu legislație în domeniul agriculturii eco-
logice, utilizarea adjuvanților este reglementată în 
regulamente separate.

• Legislația națională din țara importatoare: 
Dacă produsele ecologice sunt exportate, acestea 
trebuie să respecte și reglementările în vigoare în 
țara importatoare. Acest lucru se referă atât la utili-
zarea adjuvanților critici, pentru care sunt prevăzu-
te interdicții naționale, cât și la respectarea confor-
mității cu reglementările de stat privind produsele 
ecologice (de exemplu, EU-Bio sau NOP).

• Reglementări ecologice private: Dacă se so-
licită certificarea pentru eticheta unei asociații 
ecologice (de exemplu, Bioland, Naturland, Bio 
Suisse), atunci trebuie respectate și reglementările 
acesteia.

Toate regulamentele private au propriile lor liste li-
mitative de produse și substanțe, în care se enumeră 
adjuvanții autorizați.

De regulă, o listă limitativă a produselor și a substan-
țelor cuprinde următoarele substanțe auxiliare:
• îngrășăminte și amelioratori de sol;
• substanțe pentru protecția plantelor;
• substrat;
• materie primă pentru furaje și aditivi pentru furaje;
• detergenți și dezinfectanți;
• adjuvanți pentru procesarea produselor alimentare.

Listele limitative ale produselor și substanțelor sunt 
de obicei anexe ale regulamentelor privind produc-
ția ecologică, de ex. în Regulamentul nr. 889/2008 
al UE privind producția ecologică, anexele I-II și 
VII-IX, și în Regulamentul NOP în vigoare în SUA, 
în subcapitolul G. Majoritatea listelor limitative ale 
produselor și substanțelor sunt disponibile online și 
sunt publicate de organizații de certificare locale 
sau internaționale.
Pentru certificarea conform standardului ecologic al 
UE în afara UE, cum este cazul Republicii Moldova, 
se aplică lista limitativă a produselor și a substanțelor 
din Regulamentul UE privind producția ecologică. O 
referință online este lista resurselor UE, elaborată de 
FiBL, pe www.inputs.eu.
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Culturi intermediare valoroase

-

-

-

-

• -
-

• 

-

• 

Tabelul 7: Îngrășămintele verzi și efectul lor

Îngrășământ 
verde / 
 amestec

Creșterea 
conținu-
tului de 
humus

Azot pen-
tru cultura 
ulterioară

Afânare 
profundă

Protecție 
împotriva 
eroziunii 
iarna

Protecția 
plante-
lor(1)

Suprima-
rea buru-
ienilor

Observații

Trifoi < 2 ani Suprimă ciulinii și volbura, 
favorizează ștevia cu frunză lată. 
Pericol de vierme-sârmă pentru 
culturile ulterioare. În combinație 
cu lucerna, produce o înrădăci-
nare profundă. 

Plante furajere 
intermediare

Potrivite în calitate de îngră-
șământ verde între cereale și 
porumb.

Lupin, fasole 
de câmp 
(până la înflorire)

Sensibile la multe specii de 
nematozi, provoacă mai puține 
probleme cu viermii-sârmă pentru 
culturile ulterioare. 

Mazăre, 
 măzăriche 
(până la  înflorire)

Mazărea e potrivită pentru a fi 
cultivată și iarna, măzărichea – 
în funcție de tip.

Facelia  
(până la înflorire)

Nu este înrudită cu speciile de 
culturi. Împiedică scurgerile de 
azot.

Ridiche Împiedică scurgerile de azot. 
Efect curativ în funcție de specie 
(nematozi).

Legenda:  = niciun efect;  = efect foarte puternic; 
(1) Concentrat asupra bolilor cu un spectru larg de gazde și nematozi 

Cultivarea îngrășămintelor verzi este rentabilă din punct de vedere 
economic în tot ciclul de rotație a culturilor, în ciuda timpului, a forței 
de muncă și a cheltuielilor investite, deoarece plantele cultivate oferă 
randamente mai stabile.
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Prevenirea efectivă a buruienilor și controlul mecanic

Renunțarea la erbicide 

-
-

-

-

-

-
-

-

Gestionarea eficientă a buruienilor, care se înmulțesc prin semințe, 
dar și prin rădăcini, are un rol important atât în culturile agricole, cât 
și în grădinărit.

• 

• 

-

• 

• -
-

• 

• 

• -

-

• -
-

• -
-

Caseta 10: Atenție la îngrășămintele 
verzi! 

• Îngrășămintele verzi nu trebuie să fie înrudite 
apropiat cu culturile de bază în asolament (de 
exemplu, muștarul și rapița sau alte crucifere). În-
grășămintele verzi de leguminoase pentru boa-
be nu-și au locul în asolamentul cu leguminoase-
le pentru boabe în calitate de cultură de bază.

• Unele boli și dăunători, precum sclerotinia, rhi-
zoctonia și unele specii de nematozi, pot infecta 
mult diferite plante-gazdă. De aceea, îngrășă-
mântul verde foarte sensibil trebuie evitat dacă 
se cultivă culturi de bază sensibile, cum ar fi rapi-
ța, legumele sau floarea-soarelui.
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Combinarea diferitor măsuri

-
-

-

-

-

-

-
-

-

Tabelul 8: Efectul măsurilor preventive împotriva buruienilor, care se înmulțesc prin semințe 
și prin rădăcini

Domeniu Măsură Buruieni cu înmulțire 
prin semințe

Buruieni cu înmulțire 
prin rădăcini

Asolamentul Proporție mare de trifoi

Soiuri cu creștere rapidă, respectiv înaltă

Alternanța culturilor de toamnă și de 
primăvară 

Culturi secundare și îngrășământ verde 

Acoperirea solului Spațiu îngust între rânduri

Plus 10 % cantitate de semințe la hectar

Semănare tardivă

Culturi asociate

Culturi mixte

Rezerva de semințe Semințe certificate

Evitarea înmulțirii

Paie curate, fără buruieni

Pregătirea patului 
germinativ

Utilizarea eficientă a plugului

Combaterea buruienilor în cazul  
culturilor sensibile 

Lucrarea de dezmiriștire calitativă 

Fertilizarea Compost (bălegar) bine putrezit 

Doză adecvată de azot

Caseta 11: Ambrozia – planta problema-
tică nr. 1 în regiunile calde și uscate

Combaterea ambroziei (Ambrosia artemisiifolia) 
în multe țări europene este prevăzută prin lege din 
cauza efectelor alergene puternice ale polenului 
său. Deoarece ambrozia se dezvoltă cu ușurință în 
locuri calde, pe teren deschis și este tolerantă la se-
cetă, răspândirea acesteia trebuie prevenită chiar 
din faza de răsărire și creștere. Cea mai importantă 
măsură pentru combaterea ambroziei este acoperi-
rea bună a solului.

Legenda:  = niciun efect;  = efect foarte puternic
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O germinare bună și o dezvoltare rapidă a culturilor în faza inițială au o importanță deo-
sebită pentru a nu lăsa spațiu pentru germinarea și dezvoltarea buruienilor.

Gestionarea buruienilor prin 
 asolament

-

• Suprimarea locală a buruienilor: 

-
-
-

-

• Competitivitatea culturilor: -

-
-

-

-
-

-

• Rolul deosebit al amestecurilor de leguminoa-
se și graminee: 

-

-
-

-

-

-

• Alternanța culturilor de toamnă și de primăva-
ră: 

-

• Culturile asociate: 

-

-

• Înființarea culturilor succesive: -
-
-
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-

• Cultivarea culturilor mixte: -
-

-

• Diminuarea rezervei de semințe de buruieni: 
-

-

-
-

-

Gestionarea directă a buruienilor: 
echipamente adecvate pentru o 
 eficiență înaltă

-
-
-

-

Caseta 12: Țesala

De câțiva ani a apărut pe piață un utilaj nou, inte-
resant – țesala de la Treffler. Deși aceasta are un 
cadru rigid, la fel ca grapa convențională, presiu-
nea cuțitelor poate fi ajustată central hidraulic și cu 
ajutorul unui sistem inteligent de arcuri de la 200 g 
la 5000 g. Aceasta prezintă mai multe avantaje:

• Presiune treptat reglabilă a cuțitelor.

• Unghi mic de cotire laterală a cuțitelor.

• Adaptare optimă la proprietățile solului.

• Aplicare uniformă a presiunii cuțitelor. Astfel, este 
posibil de utilizat și la culturile ce necesită mușu-
roire (spre deosebire de grapa convențională).

În timp ce la culturile agricole o importanță mai mare are grapa, la cultivarea legumelor 
sunt utilizate echipamente de cultivare sofisticate.
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Măsuri principale în îngrijirea 
 culturilor

Prevenirea înmulțirii

-

-
2

2 -

-

 

-

-

-

Tabelul 9: Prezentare generală a celor mai importante dispozitive pentru combaterea buruienilor 

 Independent de rânduri

Tip Țesală Prășitoare rotativă

Distanța între rândurile de cultură 
în cm

– –

Utilizat cu precădere pentru Cereale și culturile ce necesită mușuroire Porumb, cereale

Modalitate de lucru Îngroapă, smulge Îngroapă, smulge, stratifică solul
Efectul pe rând Da, arcurile funcționează la fel peste tot Da, cuțitele rotative intră între rânduri

Setarea agresivității prin Unghiul arcurilor sau hidraulic, respectiv 
roata de sprijin

Poziția verticală a stelelor în mișcare

Mineralizare Scăzută, afânare superficială, 2 până 
la 3 cm

Sporită, afânează solul cu crustă până 
la 5 cm

Domeniu de acțiune Efect bun asupra buruienilor din faza 
cotiledonată până la faza de 2 frunze 
adevărate

Efect bun asupra buruienilor din faza 
cotiledonată până la faza de 2 frunze 
adevărate

Manipulare, evaluare Simplu; dispozitiv versatil; cauzează cel 
mai mic cost al tuturor dispozitivelor; 
productivitate sporită pe suprafațe mari

Utilaj greu; acțiune asemănătoare cu 
grapa; eventuala utilizare e limitată, 
poate deteriora culturile

Lățimea obișnuită de lucru 6, 9, 12 m 3 m
Marcă Hatzenbichler; Treffler; Einböck Yetter; Moro
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Gestionarea buruienilor care se înmulțesc 
prin rădăcini

-

-

Buruienile trebuie înlăturate cel târziu înainte de formarea semințelor, 
pentru a nu se permite răspândirea lor.

Dependent de rânduri

Prășitoare ascuțită Grapă stelată Grapă rotativă cu dinți

16: cereale; 50: rapiță, sfeclă, 
floarea-soarelui, soia; 75: porumb

75: porumb, cartof 50 sau 75: soia, sfeclă, porumb, 
fasole

Rădăcinoase (culturi cultivate în braz-
de înălțate) 

Culturi cultivate în brazde înălțate Legume de câmp, soia și fasole

Taie și îngroapă Îngroapă, smulge, stratifică solul Îngroapă, smulge
Nu, nu are panouri de protecție pentru 
plantele tinere. Da, în cazul tăierii cu 
îngrămădire

Nu, în cazul mușuroirii. Da, la lucrarea  
solului cu stelele plasate diagonal

Da, cuțitele intră între rânduri

Presiunea arcului pe paralelograme 
sau prin roata control la cuțitele arcuri-
lor (diferită în funcție de model) 

Poziția înclinată a stelelor verticale în 
mișcare

Unghiul de înclinare a roților, 30° 
lucrare agresivă, 15° – lucrare minimă

Moderat, afânează de la 2 până la 
3 cm

Sporită, afânează solul cu crustă până 
la 5 cm

Scăzută, afânează superficial, 2 până 
la 3 cm

Acțiune bună asupra buruienilor mai 
mari și a ierburilor până la faza de 4 
frunze adevărate, după care eficiența 
descrește semnificativ

Acțiune bună asupra buruienilor din 
faza de cotiledoane până la faza de 
2 frunze adevărate

Acțiune bună asupra buruienilor din 
faza  de cotiledoane până la faza de 
2 frunze adevărate

Utilaj ușor; simplu; comod; multe varia-
ții; atașament spate sau frontal; cu sau 
fără controlul camerei

Utilaj greu; necesită reglare la trecerea 
de la mușuroire  la împrăștiere, nu se 
recomandă pentru solurile pietroase

Utilaj ușor; poate fi utilizat indepen-
dent sau în combinație cu grapa 
stelată sau cu prășitoarea ascuțită

3 m (6 m – în combinație cu grapa) 3 m 3 m 
Schmotzer; Hatzenbichler; Einböck; 
Fobro; Kress

Hatzenbichler; Fobro; Kress; 
 Schmotzer

Hatzenbichler; Kress; Schmotzer
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-
-

-

Gestionarea buruienilor anuale cu înmulțire 
prin semințe 

-

-

Grăparea oarbă (după semănat)
-
-

-
-

Pregătirea obișnuită a patului germinativ

Metode curative de combatere a buruienilor 

Pregătirea 
patului germinativ

Utilizarea grapei Utilizarea grapei

Pregătirea patului germinativ Însămânțarea

Însămânțarea Cultura

CulturaLucrarea 1 
cu grapa

Lucrarea 2 
cu grapa

-20-21 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 Zi

Grăparea are loc între semănat și apariția culturii, atât timp cât 
germenii culturii sunt încă sub adâncimea de lucru a grapei. În mod 
ideal, cultura este însămânțată în buruiana care deja a germinat 
(atunci când este combinată cu metodele curative de combatere 
a buruienilor, la aproximativ 1–2 săptămâni de la ultima lucrare), 
pentru ca buruienile să aibă un avantaj în creștere față de cultură, 
ceea ce crește semnificativ eficiența. Pentru grăparea oarbă, cuțitele 
grapei sunt aplatizate pentru a limita adâncimea de lucru la 2–3 cm 
și a reduce presiunea de lucrare.

Grafic 13: Grăparea oarbă

Graficul 12: Metode mecanice de combatere a buruienilor

CulturaBuruienile

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6

Grapa cu dințiGrapa cu arcuri

Cu 2–4 săptămâni înainte de însămânțare se pregătește patul germinativ. Apoi, se lasă să germineze semințele de buruieni și se fac lucrări repeta-
te la intervale de 7–10 zile (adâncime de 2 cm) cu grapa cu dinți sau cu arcuri. Grăparea superficială stimulează semințele noi să germineze.
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Protecția ecologică a culturilor: evitarea și protejarea

-

-

-

-

Sol sănătos – plante sănătoase 

-

-
-

-

Alegerea speciilor și soiurilor adecvate 
-
-
-

Protecția directă a culturilor

-

-

-

Strategia de protecție a culturilor în agricultura ecologică poate fi 
 reprezentată ca o piramidă în trepte. Această abordare necesită o bună 
cunoaștere a biologiei bolilor și dăunătorilor, a eficacității măsurilor și o 
observare intensă a culturilor.

Graficul 14: Piramida fitosanitară ecologică  
ca model de strategie

Exploatare

Măsuri 
indirecte 
de protecție 
a plantelor

Protecția naturii și durabilitatea: 
extensificarea, valorificarea și interconectarea peisajelor

Alegerea terenului și a soiurilor, 
măsurile de îngrijire a culturilor

Biodiversitatea funcțională: promovarea organismelor folositoare, 
fâșiile de plante folositoare specifice culturii, 

compatibilitatea culturilor învecinate

Gestionarea ecologică: utilizarea bacteriilor, 
virusurilor, organismelor/culturilor folositoare etc.

Insecticide, feromoni 
și metode fizice

Solă

Măsuri directe de 
protecție a plantelor

Promovarea țintită a organismelor folositoare pe suprafața de 
producție a culturii prin amplasarea fâșiilor de plante nectarifere 
pe perimetrul câmpului,  contribuie la supraviețuirea organismelor 
folositoare și stimulează potențialul lor de gestionare a dăunătorilor.
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Protecția ecologică a plantelor

-

-

-
-

Bacillus thuringiensis -

-
- -

-
-
-

-

-
Difuzor cu feromoni sexuali feminini pentru a induce în eroare mascu-
lii viermelui mărului și moliei pieliței fructelor. Tehnica de confuzie este 
permisă în agricultura ecologică împotriva diferitelor specii de molii 
ale pomilor fructiferi și viței-de-vie.

Viespile-trichogramma se pot înmulți prin ouă în bule din amidon 
de porumb putred. Viespile depun ouăle lor în ouăle sfredelitorului 
porumbului și le distrug.

Tabelul 10: Măsuri importante pentru prevenirea bolilor și dăunătorilor 

Sol fertil Nutriția echilibrată 
a plantelor

Culturi adaptate 
locației

Soiuri rezistente  
și tolerante

Metode adecvate 
de cultivare  
și îngrijire

Promovarea 
 organismelor 
 folositoare

• Gestionarea 
durabilă a  
humusului

• Sisteme de lucra-
re conser vativă 
a solului 

• Evitarea  
compactării

• Acoperirea 
solului

• Fertilizarea 
bazată pe  
necesitate

• Alegerea 
îngrășămintelor 
potrivite 

• Culturi adecvate 
pentru sol, climă, 
exploatație agri-
colă și locație

• Semințe sau ră-
saduri sănătoase

• Soiuri cu rezis-
tență garantată

• Amestecuri de 
soiuri

• Asolament divers
• Perioadă favora-

bilă de semăna-
re sau plantare

• Distanță favora-
bilă de semăna-
re sau plantare

• Culturi mixte
• Culturi asociate
• Măsuri igienice

• Peluze cu flori
• Garduri vii
• Flora însoțitoare
• Fâșii de flori de 

câmp
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-

Utilizarea direcționată a produselor  
ecologice

-

-
-

-
-

- -

-

-

-
-

Tabelul 11: Măsuri directe și ingrediente active pentru gestionarea bolilor și dăunătorilor 

Mijloace și măsuri Exemple de aplicare

Bariere și capcane • Bariere împotriva melcilor (gard împotriva melcilor)
• Capcane cu lipici împotriva muștei cireșului
• Capcane cu lipici împotriva musculiței albe de seră 

Plase • Plasa fină împotriva muștei morcovului, muștei verzei etc.

Răspândirea organismelor 
folositoare

• Diferite organisme precum specii de viespi, acarieni prădători și ploșnițe pră-
dătoare sunt crescute de companii specializate și folosite mai ales în sere.

• Bacterii și virusuri specifice (de exemplu, Bacillus thuringiensis) sunt utilizate 
împotriva diferitor fluturi nocivi din câmp.

Remedii pentru bolile 
fungice

• Sunt permise substanțe ca sulful, oxid de aluminiu, extractele de plante sau 
cuprul. Acești agenți au un efect preventiv, adică acoperirea prin pulveriza-
rea lor împiedică pătrunderea ciupercilor dăunătoare în plante. Sunt utilizați 
la cultivarea viței-de-vie, fructelor și cartofilor.

Remedii împotriva insectelor 
dăunătoare

• Sunt permise extracte din plante (de exemplu, din flori ale unei specii de 
crizantemă și din semințele arborelui neem), uleiuri, făină de minerale sau 
săpunuri.

Graficul 15: Optimizarea utilizării cuprului 
în  cultivarea cartofilor

Cuprul poate fi utilizat preventiv în cantități gradate în funcție de starea de infestare. Acest 
lucru face posibilă diminuarea considerabilă a cantității de cupru.

Starea fitosanitară

Riscul de mana cartofului

Dozarea cuprului 
(g cupru curat per ha)

Nu există infestare în regiune 
(raza 50 km)

Infestarea în regiune

Risc moderat

scăzută
200–300 

Niciun Risc

lipsește

Infestarea în câmpurile vecine 
sau domeniul propriu

Risc înalt

înaltă
500–800

Caseta 13: Limitarea cantității de cupru

Pentru a limita posibilele efecte negative ale cupru-
lui, utilizarea sa în cultivarea ecologică a fructelor, 
viței-de-vie, legumelor, cartofilor și hameiului este 
restricționată. Conform Regulamentului UE privind 
producția ecologică, este permis un maxim de 6 kg 
de cupru pur pe hectar pe an. Standardele aso-
ciațiilor ecologice, precum Bio Suisse, au stabilit 
niveluri și mai mici.
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Tabelul 12: Măsuri directe și ingrediente active pentru combaterea bolilor și dăunătorilor 

Grup de 
 dăunători

Tip de 
 ingredient activ

Produs / Măsură Exemple de aplicare

Ciuperci vegetal ulei de fenicul mucegai 
mineral cupru mana (vița-de-vie), mana (cartof), rapănul  

(fructe sămânțoase)
mineral sulf făinarea (fructe sămânțoase ți vița-de-vie)
mineral oxid de aluminiu rapănul (fructe sămânțoase), mana și făinarea 

(vița-de-vie)
mineral bicarbonat de potasiu făinarea (vița-de-vie)
microorganisme mana-sclerotinia (culturi de câmp)

Bacterii microorganisme Bacillus amyloliquefaciens focul bacterian (fructe sămânțoase)
mineral produse din cupru ofilirea bacteriană a tomatelor

Insecte 
 dăunătoare

vegetal azadirachtin (neem) afidele (fructe), tripși, musculița albă de seră 
(legume)

vegetal, animal săpun de potasiu afidele, acarienii (fructe și legume)
vegetal piretrină afidele, cotarii verzi (fructe), acarienii, tripșii și 

musculița albă de seră (legume), cicada verde 
(vița-de-vie)

vegetal ulei de rapiță afidele și păduchi țestoși (fructe)
vegetal ulei de parafină păduchi țestoși (fructe și nuci), acarienii  

(vița-de-vie)
mineral sulf acarieni (vița-de-vie)
mineral oxid de aluminiu musca nucului Rhagoletis completa  (nuc), 

Drosophila suzukii / musculița cu aripi pătate 
(vița-de-vie), gândacul lucios al rapiței (rapiță)

microorganisme spinosad molii tortricide (fructe), molia și cotarul cenușiu al 
viței de vie  (vița-de-vie)

microorganisme Bacillus thuringiensis cochilisul viței-de-vie, cotarii verzi (fructe), buha 
verzei, molia verzei și fluturele alb al verzei (spe-
ciile de varză), gândacul de Colorado (cartofi)

microorganisme Beauveria cărăbușul de mai (fructe și culturile de câmp)
Melci mineral fosfat de fier melcii (culturile de câmp și legume)

agent fizic gard împotriva  melcilor melcii
Insecte 
 dăunătoare

agent fizic capcană musca cireșelor, Drosophila suzukii / musculița cu 
aripi pătate (fructe și pomușoare)

agent fizic plase musca morcovului, musca verzei etc. (legume)
metoda de confuzie viermele mărului (fructe și nuci), cochilisul viței-de-

vie (vița-de-vie)
organisme 
 folositoare

nematozi gărgărița (fructe și pomușoare)

acarieni de pradă acarienii (pomușoare și legume)
musculița galicolă afidele (pomușoare și legume)
buburuza afidele (fructe, legume și nuci)
crisopele afidele (legume)
viespi parazite afidele (legume), sfredelitorul porumbului 

(porumb)
ploșnițele prădătoare musculița albă de seră, afidele, acarienii și tripșii 

(legume), acarienii (pomușoare)
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Creșterea animalelor adaptată speciei și condițiilor locale 

Armonizarea producției vegetale și 
creșterea animalelor

-

• -

• 
-

-

• 

-

Bunăstarea animalelor

-
-

-
-

-
-

-

 -
-

-

-
-

Hrănirea animalelor conform cerințe-
lor speciei și potențialului de producție

-

-

-

-
-

Rumegătoarele și alte erbivore utilizează în mod eficient furajele produse în cadrul fermei 
(pajiștile artificiale și culturile intermediare), esențiale pentru asolament, menținerea conținu-
tul de humus și controlul eficient al buruienilor. Carnea, cu o eficiență de aproximativ 15% 
a conversiei, este considerată mai degrabă un produs secundar obținut în urma producerii 
laptelui.
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Creșterea ecologică a animalelor necesită mai mult timp pentru observarea și îngrijirea zilnică a animalelor. Pe de altă parte, respectarea perma-
nentă a necesităților animalelor diminuează cheltuielile pentru serviciile medicilor veterinari și medicamentele veterinare.

Asigurarea sănătății animalelor prin 
metode preventive

-

-

-

-

-

-
-
-

-

Important: 
În cazul tratării cu medicamente sintetice, produsele 
obținute de la animalele tratate sunt supuse unor ce-
rințe speciale de comercializare, cum ar fi dublarea 
perioadei de așteptare.

Strategia de sănătate a animalelor în agricultura ecologică se bazează pe prevenția 
bolilor pe termen lung și mediu. Pentru tratare trebuie să se utilizeze, de preferință, metode 
medicale alternative.

Graficul 16: Piramida măsurilor preventive pentru 
 asigurarea sănătății durabile a animalelor

Creșterea animalelor corespunzător speciei 
și condițiilor locale

Optimizarea condițiilor de mediu 
și de management al animalelor

Metode medicale 
alternative

Medicina 
tradițională

pe termen lung

pe termen mediu 

pe termen scurt

pe termen foarte scurt

preventiv

preventiv

terapeutic

în caz de urgență
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Important: Standardele ecologice private se bazează pe cerințele Regulamentului CE privind agricultura 
ecologică, dar includ și cerințe suplimentare. Producătorii trebuie să consulte întotdeauna cerințele din 
regulamentele originale!

Tabelul 13: Măsuri specifice speciilor de animale conform Regulamentului UE privind producția ecologică

Bovine • Priponirea animalelor este permisă.
• Zonă de culcare/odihnă cu așternut uscat și 

bogat din paie, bine izolată. 
• Acces ușor la adăpătoare și la jgheaburile cu 

hrană. 
• Ventilarea și iluminarea suficientă a adăpostu-

lui, concentrație minimă de gaze dăunătoare, 
nivel scăzut de praf, temperatură corespun-
zătoare vârstei, umiditatea relativă a aerului 
corespunzătoare. 

• Spațiu suficient pentru a sta în picioare în 
mod natural, pentru a sta culcate cu ușurin-
ță, pentru a se întoarce, a se îngriji, a sta în 
toate pozițiile firești și a face toate mișcările 
naturale.

• Creșterea și îngrășarea vițeilor în grupuri pe 
suprafețe acoperite cu așternut.

• Hrănire cu lapte natural cel puțin 3 luni. 
• Se interzice tăierea coarnelor.
• Se interzice fixarea inelelor de cauciuc și scur-

tarea cozilor.

Porcine • Creșterea în grupuri, în familii. 
• Compartimente structurate.
• Spațiu suficient.
• Boxă pentru fătare cu așternut (paie lungi).
• Înțărcarea târzie.
• Mediu variat.
• Material special pentru râmat.
• Structurarea zonelor, suprafețe nealunecoase.
• Posibilitate de a face băi pentru a regla tem-

peratura corpului.
• Băi de noroi pentru curățare. 
• Separarea strictă a zonei de culcare/odihnă 

de zona de colectare a dejecțiilor. 

• Reproducere naturală, vierul adult în grajd 
pentru inducerea estrului. 

• Asigurarea cerințelor individuale de tempera-
tură.

• Hrănirea cu lapte natural pe o perioadă mini-
mă de 40 de zile.

• Reziduuri de produse lactate convenționale 
max. 35 % din rația anuală (TS), toate 
celelalte componente furajere convenționale 
– max. 5 %.

• Se interzice scurtarea sistematică a cozilor și 
tăierea dinților.

• Furaj grosier în rația zilnică.

Găini ouătoare • Creșterea tradițională în țarcuri în aer liber, nu 
în cuști.

• 1/3 din suprafața utilizabilă să fie solidă și 
acoperită cu așternut.

• Groapă suficient de mare pentru colectarea 
dejecțiilor.

• Trape de intrare-ieșire de mărime adecvată 
și lungime combinată de 4 m la 100 m2 de 
suprafaţă a adăpostului.

• Perioadă continuă de odihnă nocturnă fără 
lumină artificială de cel puțin 8 ore.

• Curățarea și dezinfectarea adăposturilor între 
fiecare ciclu de creștere a păsărilor.

• Se interzice tăierea ciocurilor.
• Stinghii.
• Spații în aer liber acoperite cu vegetație cu 

cel puțin două ocoluri.
• Număr suficient de adăpătoare și de 

 jgheaburi cu hrană. 
• Furaj grosier în rația zilnică. 

Rumegătoare  
de talie mică

• Perioada minimă de 35 de zile de alăptare/
hrănire cu lapte natural. 

• Începând cu 2023, va fi interzisă priponirea 
caprelor.
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Conversia la producția ecologică presupune mai întâi de toate identi-
ficarea posibilităților de comercializare. 

Conversia la producția ecologică

-

• 
• -

• -

• 
-

Accesul pe piață drept condiție  
de bază pentru conversie

-

-

-

-
-

-
-

-

-
-

-

-

-

Crearea structurilor de realizare pe piață a produselor ecologice poate fi rentabilă, dar 
necesită perseverență.
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Planificarea eficientă a conversiei  
din punct de vedere economic și al 
tehnologiei de producere

Cultivarea plantelor:
• -

-

• -
-

• 

• 

• -
 

Creșterea animalelor:
• -

• 
-

• -
-

• 

-

Cheltuieli de exploatare:
• -

-

-

Necesarul de investiții:
• 

-

• 

• 
-

Schimbările în volumul și structura producției au un impact mare asupra cheltuielilor în 
domeniul creșterii animalelor. Restructurările în domeniul cultivării plantelor, cu excepția 
livezilor și a viilor, au, de obicei, un impact financiar mai mic.

Realizarea schimbului de experiență cu consultanți și alți producători ecologici oferă 
informații valoroase despre producerea ecologică. În fotografie: Vizită în câmpul 
ecologic de soia din raionul Dondușeni.
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Calculul profitabilității – element 
 principal al planificării conversiei

-

Modificări ale veniturilor:
• 

-

-

• 
-
-

• 

Modificările cheltuielilor:
• 

-
-

• -

• -

-

• -

Prețurile de vânzare:
• 

-
-

• 
-

• 

-
-

• -

-

Accesul la serviciile de sprijin guvernamentale:
• 

-
-

Conversia la producția ecologică trebuie bine gândită și planificată. 
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• -
-

• 
-

-

-
-

-

Reflecție profundă asupra factorilor 
motivaționali și a riscurilor

-

-

-
-

-

-
-

-

Conversia la producția ecologică necesită ca toți participanții să dea dovadă de motiva-
ția necesară pentru a porni împreună pe această cale nouă.

Important:
Pentru ca întreaga familie să susțină conversia la 
producția ecologică, este importantă o discuție des-
chisă cu toți membrii ei despre motivația și temerile 
în această privință.
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Inspecția și certificarea: parte a modelului de afacere

-

-

-
-

-

-

-

-

Controlul de-a lungul întregului lanț 
de producere

-

-
-

-

-

Inspecția ecologică la ferma agricolă

-

-

-

-
-

-

-

-Verificarea respectării normelor și regulilor privind producția ecologică de către organisme 
de control independente face parte din activitatea de bază a agriculturii ecologice.
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-
-

Marca comercială și accesul pe piață

-

-

-

Important:
Pentru a deservi diferite piețe-țintă, este rezonabil de 
încheiat un contract de inspecție și certificare pen-
tru mai multe standarde. Pentru aceasta organismul 
de control trebuie să fie acreditat pentru a inspecta 
și certifica standardele dorite. O inspecție preven-
tivă înainte de încheierea contractului de inspecție 
și certificare poate stabili ce standarde corespund 
activității operatorului sau pot fi îndeplinite cu efort 
relativ mic.

Organismul de control oferă servicii de audit prealabil înainte de începerea 
conversiei.

Caseta 14: Gestionarea online 
a  certificatelor ecologice
Certificatele ecologice sunt gestionate tot mai mult 
în format online. Acest lucru avantajos elimină ges-
tionarea copiilor pe hârtie a certificatelor, care con-
suma timp și costuri, iar certificatele pot fi vizualiza-
te și de către operatorii comerciali. De exemplu, în 
cazul BioC (www.bioc.info), operatorii comerciali 
sunt înștiințați prin e-mail cu privire la modificările 
statutului de certificare al furnizorilor lor.

Marca ecologică ajută consumatorii mai ușor să recunoască produ-
sele ecologice. În poză: ceai ecologic produs în Moldova.



46 Agricultura ecologică. Principii de bază și bune practici | 2019 | FiBL | AED

Anexa 1. Cerințele regulamentelor UE privind producția ecologică și ale mărcilor ecologice private

Rezumatul cerințelor pentru producerea și etichetarea produselor ecologice în Europa în conformitate cu 
Regulamentul UE privind producția ecologică și standardele ecologice private 

Domeniul 
de  aplicare

Regulamentul UE 2018/848 Standarde ecologice private2 (Bio Suisse3) 

Regulamentul 
 obligatoriu

Regulamentul (UE) 2018/848 privind 
producția ecologică și etichetarea 
 produselor ecologice.

Regulamentul Bio Suisse privind producerea, procesarea și 
comercializarea produselor cu marca comercială „Knospe” 
(mugure).

Activitatea generală În anumite condiții este posibilă  
gestionarea ecologică pe activități  
individuale ale operatorului. 

Gestionarea ecologică este obligatorie pentru întreaga 
activitate a operatorului.

Inspecția și 
 certificarea

Inspecția și certificarea de către un  
organism de control recunoscut și  
acreditat în conformitate cu 
Regulamentul UE. 

Inspecția și certificarea de către un organism de control 
înregistrat în Elveția și recunoscut în cadrul Regulamentului 
elvețian privind producția ecologică sau inspecția de către 
un organism de control acreditat de UE și certificarea ulteri-
oară de către ICB (International Certification Bio Suisse)4.

Pentru comercializarea produselor  
ecologice, respectiv a produselor în con-
versie, este necesar un certificat ecologic 
european.

Pentru certificarea Bio Suisse și comercializarea cu marca 
comercială Bio Suisse „Knospe” este obligator certificatul 
de produs ecologic, respectiv certificatul de produs de 
conversie.

Certificarea produselor în conversie 
provenite din țările din afara UE nu este 
posibilă. 

Certificarea produselor în conversie provenite din țările din 
afara UE este posibilă. 

Perioada 
de  conversie 

2 ani pentru culturile anuale, 3 ani 
pentru culturile multianuale. Perioada 
de conversie poate fi redusă dacă sunt 
întrunite anumite condiții. 

2 ani calendaristici. Perioada de conversie nu poate fi 
redusă.

 Comercializarea 
în perioada 
de  conversie

În afara cazului de reducere a perioadei 
de conversie, producția obținută în pri-
mul an de conversie nu poate fi comerci-
alizată ca producție ecologică.

Producția obținută în primul an de conversie poate fi comer-
cializată ca producție în conversie. 

Promovarea 
 biodiversității

Nu există reglementări speciale. Minimum 7 % din terenurile agricole trebuie să fie  
desemnate ca terenuri pentru  promovarea biodiversității. 

Aportul de nutrienți Sunt permise doar produsele incluse în 
anexa I CE 889-2008.

Sunt permise produsele incluse în anexa I CE 889-2008, cu 
excepția chelaților sintetici și a îngrășămintelor cu potasiu 
ce conțin un procent ridicat de clor.

• Aportul de azot de origine animală 
este limitat la 170 kg pe ha și an.

• Furnizarea de fosfor și potasiu nu  
este limitată cantitativ.

• Aportul de nutrienți este limitat la 225 kg de azot și 80 kg 
P2O5 pe ha și an.

• O aprovizionare cu îngrășăminte  minerale cu potasiu de 
peste 150 kg pe ha și an este permisă doar cu  
argumentarea necesității.

Protecția plantelor • Sunt permise doar produsele cores-
punzătoare anexei II CE 889-2008.

• Cupru: maximum 6 kg cupru pur pe  
ha și an.

Sunt permise numai produsele corespunzătoare anexei II CE 
889-2008 cu  următoarele abateri:
• Reguli speciale pentru culturile horticole, cartofi, vin, 

fructe sâmburoase și  sămânțoase. 
• Erbicidele ecologice, piretroizii sintetici în capcane și 

stimulatorii de creștere sunt interzise.
1 http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/eu-legislation/brief-overview/index_de.htm  
2 Andere Bio-Labelorganisationen in Europa haben ähnliche Anforderungen.  
3 www.bio-suisse.ch/media/VundH/Regelwerk/rl_2015_gesamt_d.pdf  
4 www.icbag.ch/index.php/de/dokumente-und-downloads/richtlinien-und-weisungen
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Rezumatul cerințelor pentru producerea și etichetarea produselor ecologice în Europa în conformitate cu 
Regulamentul UE privind producția ecologică și standardele ecologice private

Domeniul 
de  aplicare

Regulamentul UE 2018/848 Standarde ecologice private2 (Bio Suisse3) 

Semințele • Obligator, semințe ecologice.
• Semințe convenționale, netratate sunt 

acceptate doar când este o dovada 
clară că nu s-au putut obține semințe 
ecologice. 

• Semințele modificate genetic sunt 
interzise.

Corespunzător Regulamentului UE, adițional:
• Cultivarea cerealelor: doar semințe ecologice, nu se  

acceptă semințe hibride (excepție porumbul).
• Folosirea materialului semincer certificat ecologic, cu 

excluderea semintelor genetic modificate. 

Asolamentul și 
 protecția solului

• Asolamentul trebuie să conțină 
 leguminoase / îngrășământ verde.

• Aplicarea gunoiului de grajd / 
compostului pentru menținerea / 
îmbunătățirea fertilității solului. 

• Minimum 20 % de culturi ce contribuie la îmbunătățirea 
calității solului.

• Minimum 50 % din suprafața terenurilor agricole trebuie 
să fie protejată de culturi de acoperire în timpul iernii.

• Pauză de cultivare de cel puțin 12 luni între culturile din 
aceeași specie.

• Lucrarea terenurilor predispuse la eroziune este admisă 
numai dacă au fost luate măsuri de protecție.

Folosirea rațională 
a apei 

• Trebuie prevenită poluarea apei prin 
îngrășăminte.

Calitatea apei nu trebuie să fie afectată. În zonele cu stres 
hidric:
• Irigarea nu trebuie să ducă la scăderea nivelului apelor 

subterane.
• Pot fi folosite numai tehnici de irigare prin care se poate 

economisi apa.
• Legalitatea captării apei trebuie dovedită.

Acapararea 
 terenurilor

• Nu există reglementări. • Terenurile obținute prin acaparare nu pot fi certificate. 

Desțelenirea 
și  arderea

• Nu există reglementări. • Desțelenirea ariilor protejate de mare valoare este  
interzisă.

• Este interzisă arderea vegetației până și după recoltare.

Responsabilitatea 
socială

• Nu există reglementări. Trebuie îndeplinite următoarele cerințe minime:
• Contracte de muncă în formă scrisă.
• Protecția sănătății și securității.
• Egalitate, indiferent de sex, religie etc.
• Dreptul la libertatea de întrunire și negocierea colectivă. 

Comercializarea 
și procesarea

• Reglementări corespunzătoare CE 
834/2007 și 889/2008

Depozitarea și procesarea produselor, precum și activitățile 
de comercializare trebuie să corespundă normelor și  
regulilor Bio Suisse.

1 http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/eu-legislation/brief-overview/index_de.htm 
2 Andere Bio-Labelorganisationen in Europa haben ähnliche Anforderungen.
3 www.bio-suisse.ch/media/VundH/Regelwerk/rl_2015_gesamt_d.pdf 
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