
Structurarea fermelor ecologice (ANUL I, SEMESTRUL I și II) 
 

Nr. credite transferabile 5+4 

 

Statutul disciplinei 

Disciplină de domeniu (obligatorie) 

 

Titular disciplină 

Conf. dr. Marius Sorin ZAHARIA 

 

Obiectivele disciplinei (curs, aplicații și proiect) 

 

În cadrul cursului se urmăreşte însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor privind înfiinţarea şi 

funcţionarea fermelor ecologice, sectoarele principale şi poziţia acestora în cadrul fermei. De 

asemenea, se va analiza locul şi rolul fermelor ecologice în sistemul productiv agricol. 

La lucrările practice și proiect se urmăreşte familiarizarea studenţilor cu tehnica de compostare 

și de proiectare a unei ferme ecologice.  

 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 

 

Curs (Capitole/subcapitole) 

Introducere: Noţiunea de fermă ecologică. Necesitatea promovării fermelor ecologice din 

raţiuni economice şi ecologice. Tipologia şi denumirea fermelor ecologice. 

Bazele teoretice ale agriculturii ecologice. 

Principiile şi regulile din sectorul vegetal şi cel animal al fermei. 

Ferma ecologică, sistem mixt agroforestier 

Poziţia şi rolul sectorului forestier în fermele ecologice. 

Sectoarele principale, obligatorii ale fermelor ecologice (Sectorul vegetal, Sectorul animal, 

Sectorul de producere a îngrăşămintelor, Sectorul administrativ gospodăresc). 

Sectoarele auxiliare, anexele şi rolul lor în funcţionarea fermelor ecologice. Structură și funcţii. 

Poziţia fermelor ecologice în sistemul productiv agricol.  

Rezultate economice şi ecologice ale unor ferme ecologice 

Situaţia actuală a extinderii fermelor ecologice şi perspective. 

Rezultate economice: producţii, bilanţuri energetice şi financiare. 

Efectele ecologice şi de mediu ale fermelor ecologice. 

 

Lucrări practice 

Organizarea procesului de compostare : materii prime, calitatea lor, proporţia în amestec. 

Metode de compostare şi tehnica acestui proces.  Colectarea materiei prime, mărunţirea lor, 

proporţia în amestec, alegerea metodei de compostare. 

Compostarea în grămezi, aerobă, dirijată. Amplasarea în spaţiu şi amenajarea grămezilor. 

Dirijarea procesului 

Controlul factorilor: temperatură şi umiditate. Aparatura necesară, modul de lucru. Remanierea 

şi corecţiile factorilor. 

Tehnica şi reţete de obţinere a preparatelor biodinamice. 



Colocviu final de verificare a cunoştinţelor. 

 

Proiect 

Documentaţia necesară proiectării fermelor biologice. Procurarea, analiza şi modul de utilizare. 

Întocmirea planului de conversie. 

Amplasarea în spaţiu şi proiectarea perdelelor forestiere antivânt şi antierozionale. 

Calculul suprafeţei agricole a fermei.  

Stabilirea modului de folosinţă (arabil, pajişte, vii, livezi) pe criterii ecologice, funcţie de relief, 

sol, climă. 

Proiectarea asolamentelor în arabil şi a celor mixte cu vii şi livezi.  

Calculul producţiei de furaje, al unităţii nutritive şi al încărcăturii de animale (UVM) la unitatea 

de suprafaţă agricolă. 

Stabilirea speciilor de animale 

Calculul cantităţilor de materii și al cantităţii de compost rezultată annual. 

Colocviu final de verificare a cunoştinţelor. 
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Evaluare finală 

 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare 
Procent din nota 

finală 

Examen Evaluare scrisă 60% 

Aprecierea activităţii în 

timpul semestrului 

Evaluare orală în timpul semestrului, 

teste de verificare, colocviu de laborator. 
40% 

 

 

Persoana de contact 

Conf dr. Marius Sorin ZAHARIA 

Facultatea de Agricultură - USAMV Iași 
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