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In Romania, the ecologic agriculture represents a new area of 
interest, dynamically and with perspective. This is one of principal segments 
of sustainable development process in the rural space. 

The ecologic agriculture can conduce to: the increase of biologic 
diversity for the plants and the animals, breed the biologic activity of the soil, 
maintain the fertility of long-term soil, recycling of residuum from the 
agricultural production, obtain clean products, reduce the environmental 
pollution, the protection health, the creation of a friendly relations between 
the productive activities and the preservation of environment. 

Through the present work we propose to identify the next elements: 
the advantages and the disadvantages to practicing the ecologic agriculture, 
the causes of the appearance and the conditions in which is manifest the 
environmental changes, the perspectives to practicing the ecologic 
agriculture in Romania from viewpoint of economic viability, social benefits 
and the environmental advantages. 
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Schimbările climatice din perioada actuală sunt deja o realitate evidentă cu 
care se confruntă populaţia întregii lumi. Cercetătorii şi specialiştii de profil, 
precum şi entităţile preocupate din domenii conexe de interes caută soluţii optime 
pentru a face faţă acestor schimbări, în sensul de a găsi soluţii de adaptare la 
acestea, respectiv soluţii de diminuare a efectelor nefavorabile produse. În acest 
context, se caută şi explicaţii referitoare la cauzele care au determinat aceste 
schimbări climatice.  

Agricultura este sectorul care „beneficiază” de efectele modificărilor de 
mediu şi care, într-o anumită măsură, a contribuit la producerea lor. Astfel, modul 
de organizare şi dirijare a unor procese agricole, exploatarea neraţională sau fără 
limite prestabilite a resurselor naturale, lipsa de coordonare logică a activităţilor pe 
care le implică dezvoltarea societăţii umane şi a civilizaţiei au condus, în timp, la 
degradarea puternică a mediului înconjurător. Aceasta se concretizează în 
fenomene cu efecte vizibile cum ar fi: scăderea fertilităţii solurilor, diminuarea 
rezistenţei plantelor, animalelor şi omului la boli şi dăunători, poluarea apei şi 
aerului cu substanţe nocive ce rezultă din derularea activităţilor industriale sau 
zootehnice, modificări climatice semnificative.  

Agricultura chimizată care s-a practicat timp de 50-70 de ani şi la care se 
propune să se renunţe în viitorul apropiat, a determinat, la nivel global, două 
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consecinţe deosebit de grave asupra mediului: poluarea acestuia cu substanţe 
chimice şi alterarea ciclurilor biogeochimice naturale. 

În acest cadru, agricultura ecologică urmăreşte să înlăture toate neajunsurile 
şi să nu provoace, în continuare, pagube mediului înconjurător. De asemenea, se 
urmăreşte ca tehnicile agricole să se aplice în strânsă interdependenţă cu factorii de 
mediu.  

MATERIAL ŞI METODĂ 
Agricultura ecologică este o alternativă ce poate să rezolve o serie de probleme 

ale lumii contemporane, la care agricultura chimizată, de tip intensiv, nu a reuşit să 
găsească, deocamdată, soluţii convenabile. Între aceste probleme se înscriu şi cele 
referitoare la modificările climatice la care, deocamdată, este destul de greu să ne 
adaptăm.  

Este recunoscut faptul că agricultura ecologică reprezintă un tip de agricultură 
modernă, în sensul că foloseşte cele mai noi descoperiri ale ştiinţei, rodul muncii şi al 
cercetărilor din ultimii ani. În nici un caz, nu trebuie să privim sistemul agriculturii 
ecologice ca o revenire la modelul agricol rudimentar, tradiţional sau empiric. Se 
consideră că punerea în practică, pe scară largă, a agriculturii ecologice, contribuie la 
protejarea mediului înconjurător, la asigurarea securităţii alimentare şi la îmbunătăţirea 
calităţii vieţii.   

Pentru a reuşi conversia de la agricultura convenţională la agricultura ecologică, 
în bune condiţii şi cu efecte pozitive, este necesar să se ţină cont de faptul că 
agricultura ecologică se bazează pe o serie de principii specifice, cum ar fi [8]:  

- producerea de alimente de înaltă calitate nutritivă; 
- respectarea şi protejarea ecosistemelor naturale şi a diversităţii lor genetice; 
- promovarea şi diversificarea ciclurilor biologice în cadrul sistemelor agrare, 

respectând microorganismele, flora şi fauna solului; 
- menţinerea şi ameliorarea fertilităţii solului prin folosirea de îngrăşăminte 

naturale (bălegar, îngrăşăminte verzi şi compost); 
- utilizarea resurselor naturale şi regenerabile regionale şi menţinerea diversităţii 

genetice a sistemelor agrare; 
- asigurarea pentru animalele din crescătorii a condiţiilor optime pentru ca 

acestea să îşi poată exterioriza comportamentul specific; 
- luarea în considerare a impactului tehnicilor de cultură asupra mediului şi 

asupra oamenilor.   
Pentru producerea şi procesarea alimentelor numite ecologice, ca parte 

componentă a practicării agriculturii ecologice, există unele principii de bază ale 
acestor activităţi, principii care se rezumă la [7]:  

- producerea de alimente cu calităţi nutritive ridicate şi în cantităţi suficiente;  
- interacţiunea în mod constructiv cu ciclurile şi sistemele naturale;  
- încurajarea dezvoltării sistemelor de tip exploataţie agricolă, implicând toate 

verigile din circuitul biologic: microorganisme, sol, floră şi faună; 
- menţinerea şi creşterea fertilităţii solului pe termen lung;  
- promovarea sistemelor de exploatare raţională a resurselor de apă;  
- asigurarea condiţiilor de dezvoltare a animalelor, în conformitate cu prevederile 

legale ale producţiei ecologice;  
- minimizarea tuturor formelor de poluare, rezultate din tehnologiile agricole;  
- menţinerea biodiversităţii sistemului agricol;  
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- obţinerea de efecte pozitive pentru actorii implicaţi în producţia ecologică, prin 
creşterea calităţii vieţii, inclusiv prin asigurarea securităţii mediului.  

Astfel, se remarcă faptul că agricultura ecologică are capacitatea de a valorifica 
la nivel superior o serie de metode care se foloseau empiric în agricultura tradiţională 
sau care nici nu erau cunoscute cu câţiva ani în urmă.  

Un aspect esenţial pe care se pune accent în vederea aplicării în practică a 
sistemului agriculturii ecologice îl reprezintă fertilizarea solului, dat fiind că majoritatea 
problemelor care au determinat necesitatea conversiei la acest tip de agricultură sunt 
consecinţe ale deteriorării solului şi afectarea calităţii acestuia. Principalele tehnologii 
pe care se bazează practicarea agriculturii ecologice sunt: 

a. fertilizarea organică; 
b. fertilizarea minerală; 
c. asolamentul; 
d. tehnologii specifice producţiei zootehnice. 
Cercetătorii şi specialiştii din ţara noastră sunt tot mai preocupaţi de stabilirea 

unei corelaţii optime între metodele şi tehnicile de aplicare a agriculturii ecologice şi 
rezultatele care se obţin, date fiind obiectivele urmărite de acest tip de agricultură, cu 
luarea în considerare a priorităţilor determinate de efectele produse de modificările 
climatice. Astfel, inundaţiile fără precedent care alternează cu perioade secetoase 
produc efecte cu caracter negativ asupra întregului sector agricol. Din astfel de motive 
este necesară apelarea la măsuri specifice şi găsirea de soluţii imediate pentru 
stoparea producerii, în continuare, a unor astfel de efecte sau de adaptare 
necostisitoare la aceste schimbări. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
În Europa, ţările cu tradiţii agricole recunoscute au fost promotoare în 

practicarea şi dezvoltarea sistemelor agricole durabile, între care agricultura 
ecologică ocupă un loc principal. Franţa, Italia, Spania, Germania, Olanda, Elveţia 
şi alte ţări europene au adoptat acest sistem agricol, suprafeţele care au fost 
convertite în agricultură ecologică ajungând la o medie de 15% din suprafeţele 
agricole totale. În unele zone geografice care se pretează la practicarea acestui 
sistem de agricultură, suprafeţele cultivate ecologic ajung şi până la 50% din 
suprafaţa agricolă totală (de exemplu Sicilia şi Sardinia). În prezent, agricultura 
ecologică din Europa cunoaşte o evoluţie anuală pozitivă de 25-30%, fiind 
considerată unul dintre cele mai dinamice domenii agricole. În aceste ţări, suprafaţa 
aferentă agriculturii ecologice a crescut în intervalul 1985-2005 de la 120.000 ha. 
la 3.600.000 ha., iar cifra de afaceri aferentă comercializării produselor agricole 
ecologice a atins cote impresionante.  

Odată cu evoluţia sistemului de agricultură ecologică se remarcă şi sporirea 
calităţii în practicarea acesteia, întrucât a fost depăşit stadiul de „amatorism”, iar în 
prezent activităţile specifice agriculturii ecologice reprezintă o preocupare 
profesională cu delimitări concrete şi reguli de conduită bine determinate.  

CONCLUZII 
Din punct de vedere al avantajelor aduse mediului înconjurător, agricultura 

ecologică poate determina beneficii semnificative în plan economic şi social în 
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zonele rurale, dar şi urbane. Dezvoltarea sectorului agricol, asigurată de realizarea 
unei agriculturi durabile, este susţinută de ajutoare financiare sau alte măsuri 
stimulative care să favorizeze conversia către o agricultură ecologică şi care să 
stimuleze dezvoltarea sectorului în ansamblu.  

Agricultura ecologică trebuie privită ca parte integrantă a unui mod durabil 
de producţie agricolă şi, în acelaşi timp, ca o alternativă viabilă faţă de agricultura 
tradiţională. Ceea ce deosebeşte agricultura ecologică de alte moduri de producţie 
agricolă, este faptul că pune accent pe utilizarea resurselor neconvenţionale şi pe 
reciclare, restituind solului elementele nutritive obţinute din deşeuri. Ea respectă 
sistemele naturale de autoreglare în lupta contra bolilor şi dăunătorilor la plante, 
evită folosirea exagerată şi necontrolată a pesticidelor, erbicidelor, îngrăşămintelor 
sintetice, precum şi folosirea hormonilor de creştere sau a antibioticelor. În locul 
acestora se utilizează tehnici ce favorizează crearea şi menţinerea unor ecosisteme 
durabile şi care contribuie la reducerea poluării. 

Dezvoltarea durabilă este conceptul propus pentru concilierea producţiei 
agroalimentare cu conservarea resurselor neregenerabile şi cu protecţia mediului 
ambiant, iar pentru a realiza acest deziderat, agricultorii trebuie să ţină cont de 
efectele pe care le vor avea activităţile specific agricole asupra mediului, respectiv  
impactul ambiental al sistemelor pe care ei le aplică. Din acest motiv, agricultorii, 
consumatorii, dar şi politicienii au manifestat un interes deosebit pentru agricultura 
ecologică, ce se dovedeşte a fi o cale avantajoasă de reconciliere a omului cu 
natura.  
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