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REZUMAT 
Lucrarea prezintă necesitatea adaptării agriculturii la condiţiile zilelor noastre, prin folosirea unor tehnologii adaptate în permanenţă 
la schimbările climatice şi în concordanţă cu cerinţele de protejare a mediului înconjurător, punând accentul pe obţinerea unor 
producţii vegetale constante, de calitate şi cât mai ieftine. 
 

ABSTRACT 
The paper presents the need to adapt the agriculture to the current conditions, by using technologies adapted to the climate change 
and fitting to environment protection, focusing on the obtaining of steady, fine and cheaper vegetal productions. 
 

Cuvinte cheie: tehnologii agricole, calitate 

Keywords: agriculture technology, quality 

 

Agricultura are de rezolvat o problemă esenţială a dezvol-
tării societăţii, ce se referă la aprovizionarea cu alimente în 
concordanţă cu ritmul de creştere a populaţiei şi la preţuri 
acceptabile. Cererea crescândă de alimente determină, şi la 
noi în ţară, necesitatea de a se apela la sisteme tehnologice 
moderne de producţie agricolă, capabile să conducă la a lucra 
pământul, a cultiva plantele, a creşte animalele şi a valorifica 
în mod corespunzător produsele, în vederea satisfacerii 
nevoilor mereu crescânde cantitativ şi calitativ ale populaţiei, 
precum şi la crearea unor disponibilităţi pentru export. 

Renunţarea la tehnologiile specifice de cultivare a 

plantelor reprezintă, în prezent, una dintre cele mai mari 

probleme pentru o mare parte dintre fermele agricole de la 

noi din ţară (fermele de subzistenă). De aceea, considerăm că 

este util şi necesar ca universităţile de profil, institutele de 

cercetare agricolă, serviciile de consultanţă agricolă etc. să 

promoveze tehnici şi tehnologii necesare prognozării şi 

execuţiei tuturor lucrărilor prin care se asigură obţinerea unor 

producţii vegetale constante, de calitate şi cât mai ieftine. 

Agricultura modernă şi performantă nu se poate face 
fără specialişti, fără un sector de cercetare-dezvoltare 
puternic, fără tehnologii specifice pentru fiecare grupă 
de culturi şi pentru fiecare zonă în parte, adaptate în 
permanenţă la schimbările climatice şi în concordanţă cu 
cerinţele de protejare a mediului înconjurător. 

Aceste realităţi ale zilelor noastre impun evoluţia de la 

ţăran şi agricultura de subzistenţă, la fermier şi agricultura 

eficientă.  

O altă preocupare majoră privind agricultura zilelor 
noastre este cea a obţinerii de alimente cât mai sănătoase.  

CONSIDERENTE PRIVIND CALITATEA 
PRODUSELOR ALIMENTARE  

Noţiunea de calitate include, de fapt, trei tipuri de 
caracteristici, putând fi exprimată: din punct de vedere 
organoleptic, al aspectului, culorii, aromei, gustului; din 
punct de vedere igienic, adică al absenţei microorga-
nismelor patogene sau a unor reziduuri toxice (pesticide, 
metale grele);  din punct de vedere biologic, adică al valo-
rii nutritive, al conţinutului în vitamine, enzime, proteine, 
zaharuri, săruri minerale, microelemente etc. 

AGRICULTURA INTENSIVĂ 

Acest tip de agricultură urmăreşte optimizarea verigilor 
de bază ale tehnologiilor de cultivare: 

– stabilirea unei structuri de cultură specifice zonei 
pedoclimatice; 

– alegerea unor soiuri rezistente la conditiile nefavorabile, 
adaptate la temperaturi mai scazute în timpul iernii sau 
mai ridicate în timpul perioadei de vegetatie şi cu durată 
de maturizare diferită; 

– semănatul în limitele optime stabilite pentru fiecare 
cultură; 

– realizarea conditiilor optime de crestere şi dezvoltare 

a plantelor, prin fertilizare, irigare, combaterea buruienilor 

şi agenţilor patogeni. 

Agricultura modernă, intensivă, foloseşte pentru sporirea 

producţiei numeroase substanţe chimice obţinute pe cale 
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industrială. Chiar şi atunci când se respectă regulile de 

folosire, rămân pe plante şi pe fructe anumite reziduuri din 

substanţele cu care s-au făcut tratamentele. 
Specialiştii şi cercetătorii admit că pot fi ingerate cu 

alimentele anumite cantităţi din anumite substanţe folosite 
ca pesticide fără ca acestea să aibă vreo acţiune toxică 
(imediată sau în tot timpul vieţii celui care le ingerează). 
În mod convenţional, acestea se denumesc „doză zilnică 
admisibilă”, (DZA). Sunt şi substanţe pesticide pentru care 
nu se admite nici o unitate DZA. Aceste limite admise 
sunt de circa 1 000 de ori mai mici decât pragul real de 
intoxicare, ceea ce constituie un, coeficient de siguranţă 
destul de asigurător. 

AGRICULTURA INTEGRATĂ 

Tehnologiile integrate contribuie la respectarea mediului 
înconjurător şi la producerea de alimente sigure şi de bună 
calitate. Aceste tehnologii au ca obiectiv administrarea 
exploataţiilor de mare productivitate într-un mod durabil, prin 
utilizarea mai bună a mecanismelor biologice ale sistemelor 
de culturi. De asemenea, acest tip de agricultură nu exclude 
de loc utilizarea îngrăşămintelor şi a pesticidelor, ci se 
bazează mai ales pe limitarea utilizării substanţelor chimice şi 
pe metode mai naturale privind protecţia culturilor, decât cele 
utilizate în agricultura intensivă. 

Agricultura integrată se concentrează pe aspectele pozi-
tive ale practicilor agricole şi caută în mod activ să reducă 
incidentele negative. Iniţiativa europeană pentru dezvoltare 
durabilă în agricultură a definit următoarele principii: 

– producerea de alimente de calitate şi în cantitate 
suficientă, care să răspundă aşteptărilor societăţii; 

– asigurarea viabilităţii exploataţiilor agricole; 
– protejarea mediului înconjurător; 
– întreţinerea resurselor naturale în starea actuală. 

AGRICULTURA BIOLOGICĂ 

Agricultura biologică este o alternativă la practica obiş-
nuită a agriculturii moderne, intensive, care caută, însă, să 
respecte „legile naturii”, „legile vieţii”. 

Scopul principal al agriculturii biologice constă în 
realizarea de produse agroalimentare cu un conţinut ridicat 
în substanţe cu rol biologic activ, astfel încât să nu 
prejudicieze sănătatea omului şi mediul înconjurător. 
Principalul motiv pentru care se caută produsele „bio” este 
grija consumatorilor pentru propria sănătate. Oamenii îşi 
doresc tot mai mult o alimentaţie sănătoasă, naturală şi 
echilibrată, pentru ei şi pentru copiii lor. Produsele „bio” 
sunt mai bogate în săruri minerale, oligoelemente şi 
vitamine necesare bunei funcţionări a corpului uman. 

Obţinerea de produse agroalimentare calitativ superioare 
se realizează prin stimularea „forţelor, naturii”, şi se reali-
zează cu intervenţii cât mai puţine din partea omului, şi mai 
ales, cu nefolosirea produselor chimice realizate industrial. 

Agricultura biologică se bazează, în principiu, pe ridicarea 
conţinutului în materie organică al solului, prin folosirea 
îngrăşămintelor organice naturale (gunoi de grajd, compost, 
îngrăşăminte verzi, tulbureală, urină, must de gunoi de grajd). 
De aceea, se poate practica cu succes în exploataţiile agricole 
care au sector zootehnic taurin. 

Agricultura biologică nu se limitează numai la 
pregătirea şi folosirea composturilor, ci se integrează şi cu 
alte măsuri tehnice: 

– asolamentul multianual cu leguminoase; 
– lucrarea solului cât mai la suprafaţă, fără întoarcerea 

brazdei, şi practicarea periodică a subsolajului; 
– renunţarea la îngrăşămintele chimice obţinute pe cale 

industrială şi utilizarea de forme minerale naturale greu 
solubile; 

– reducerea sau renunţarea la combaterea chimică a 
buruienilor, dăunătorilor şi a bolilor plantelor. 

Dintre metodele şi tehnicile agriculturii biologice amintim: 
– fertilizarea solului cu îngrăşăminte organice (bălegar, 

îngrăşăminte verzi şi composturi),, îngrăşămintele chimice 
solubile fiind interzise;  

– acoperirea solului (se asigură, astfel, protecţia împotriva 
uscării lui);  

– folosirea de îngrăşăminte minerale naturale (fosfaţi, 
praf de rocă, calciu provenit din var, îngrăşăminte din alge 
marine); 

– rotaţia culturilor în cicluri de 6 sau 12 ani (pentru a da 
şanse solului să nu se deterioreze), monoculturile fiind 
interzise;  

– arături usoare şi nu foarte adânci (15 - 18 cm, fără 
răsturnarea brazdelor);  

– dezburuienare mecanică, manuală sau termică; 
– înlăturarea paraziţilor prin mijloace biologice. 
Condiţiile economice şi sociale rurale sunt şi ele un 

factor important în realizarea unei agriculturi biologice 
performante şi profitabile. Pentru aceasta sunt necesare şi 
unele adaptări, având în vedere condiţiile de sărăcie în 
care trăieşte majoritatea populaţiei rurale: îmbunătăţirea 
relaţiilor sociale între fermieri şi comunităţile rurale; 
înzestrarea cu facilităţi pentru a se construi o puternică 
infrastructură rurală; ameliorarea sărăciei comunităţilor 
rurale; asigurarea creării de locuri de muncă. 

CONCLUZII  

Considerăm că nivelul ridicat de exigenţă al reglementă-
rilor privind protecţia mediului, adoptate de Uniunea 
Europeană şi de celelalte ţări dezvoltate, va stimula procesul 
de intensificare a restructurării producţiei agricole pentru a 
deveni mai compatibilă cu mediul ambiant şi cu resurse na-
turale epuizabile. O astfel de orientare în evoluţia agriculturii 
are importante consecinţe asupra procesului investiţional 
agricol, determinând folosirea unor modalităţi noi de utilizare 
a factorilor de producţie şi un sistem adecvat de management 
şi de evaluare a performanţelor în exploataţiile agricole, toate 
având ca scop obţinerea de alimente cu indici de calitate 
superiori. 

 


