
Modulul 3 

Agricultura Organică 



Definitie EQF 

Cunostinte 

• De a înțelege 

termenul 

Agricultură 

organică; modul în 

care producătorii 

lucrează în produse 

ecologice și au o 

idee despre 

oportunitățile de 

angajare în acest 

domeniu. 

Aptitudini 

• De a identifica 

oportunitățile, 

opțiunile și 

valoarea adăugată, 

precum și pentru a 

prezenta propuneri 

constructive pentru 

dezvoltarea și / sau 

sprijinirea 

agriculturii 

organice. 

Competenţe 

• De a înțelege că o 

agricultură 

ecologică durabilă 

și eficientă este 

strâns legată de 

producția de 

produse alimentare 

de calitate și 

nutritive. 



Introducere (1) 

Agricultura organică, care este și biologică, este un sistem de producție și 

prelucrare care își propune să obțină alimente de calitate optimă, fără 

deșeuri, reducând la minimum impactul uman asupra mediului. Utilizează 

în mod optim resursele naturale, contribuind la păstrarea biodiversității 

plantelor și animalelor și mizând pe promovarea dezvoltării locale durabile 

în zonă. Aceasta înseamnă să folosești natura fără a-și rupe ciclul biologic, 

extragând din pământ ceea ce pământul este capabil să ofere fără a o 

exploata excesiv cu utilizarea substanțelor poluante. 

 

Standardul reglementează producerea de produse agricole vii sau 

neprocesate (legume, animale, animale de acvacultură și alge), produse 

agricole prelucrate destinate a fi utilizate pentru consumul uman, furaje, 

materiale vegetative de reproducție și semințe, precum și drojdii. 



Introducere (2) 

Prin intermediul Agriculturii Organice, se urmărește atingerea 

următoarelor obiective: 

Produceți alimente de cea mai înaltă calitate, sanitare și organoleptice; 

Păstrează securitatea alimentară; 

Fii durabil din punct de vedere al mediului și rentabil din punct de 

vedere economic; 

Promovarea dezvoltării rurale; 

Lucrați într-un mod integrat cu ecosistemele; 

Creșterea sau menținerea fertilitatii solului; 

Profitați la maximum de resurse regenerabile și locale; 

Evitați formele de contaminare care pot rezulta din tehnicile agricole; 

Menținerea diversității genetice a sistemului agrar și a mediului său. 



Solul 

În Agricultura Organică, solul își asumă o importanță vitală și nu 

este un simplu sprijin al plantelor, ci o țesătură complexă a vieții 

care trebuie îmbunătățită și răsfățată. Este singura metodă de 

agricultură care urmărește să armonizeze funcționarea sistemelor 

naturale cu interesele ființei umane, obținând alimente sănătoase 

cu randamente durabile și asigurând conservarea resurselor 

naturale, sănătatea oamenilor și contribuind la atenuarea efectelor 

incalzirii globale. 



Punctele cheie ale agriculturii organice 

 

Biodiversitate 
Aditivi 

chimici 
Solul 



Biodiversitate 

• O combinație de culturi și soiuri de plante diferite (asociere de 

culturi) este cultivată în același domeniu, fugind din monoculturi 

care sunt utilizate în agricultura industrială. În acest fel se 

realizează multe sinergii între culturi. 

• Diversitatea biologică agricolă mărește rezistența plantelor la 

schimbările climatice. S-a dovedit științific că, atât în natură, cât și 

în agricultură, biodiversitatea oferă o poliță de asigurare naturală 

împotriva evenimentelor meteorologice extreme. 

• Promovarea biodiversității naturale, a plantelor sălbatice, a 

insectelor benefice, a prădătorilor ... este un alt mod de a garanta 

un echilibru fundamental pentru exploatarea agricolă. 



Aditivi chimici 

• Controlul dăunătorilor se face în mod natural prin îmbunătățirea sistemelor de control naturale, de 

exemplu, prin introducerea insectelor și păsărilor benefice care se hrănesc cu dăunători și a plantelor 

care resping dăunătorii și atrag insectele benefice. Nu este permisă utilizarea de substanțe chimice 

periculoase sau utilizarea de produse transgenice. 

• Îngrășămintele naturale sunt, de asemenea, cheile agriculturii ecologice. Un sol fertil este obținut cu 

gunoiul verde prin, de exemplu, cultivarea leguminoaselor. Încorporarea gunoiului de grajd și 

compostului animal îmbogățește și solul. Acestea sunt doar câteva dintre modalitățile de a crește 

fertilitatea materiei organice și a solului fără îngrășăminte sintetice. Utilizarea îngrășămintelor naturale 

permite, de asemenea, economii pentru fermieri și elimină, de asemenea, nevoia de aporturi artificiale. 

Cu îngrășăminte naturale, solul este bogat în materie organică, mai capabil să rețină apa și permite o 

mai bună protecție împotriva eroziunii. Nu este permisă utilizarea de îngrășăminte chimice. 



Solul 

Solul este principalul protagonist și este tratat ca ceea ce 

este: o entitate vie foarte complexă, respectând infinitatea 

organismelor care o alcătuiesc, care lucrează pentru a 

menține fertilitatea. Pentru aceasta, este esențial să se 

efectueze lucrările minime posibile, chiar și niciuna în unele 

cazuri, pentru a nu-și modifica complexitatea intrinsecă și a 

nu pierde straturile (orizonturile) cu o cantitate mai mare de 

materie organică. 

Un alt punct de bază al agriculturii ecologice este rotația 

culturilor, astfel încât solul să nu fie sărăcit: dimpotrivă, este 

îmbogățit pentru a preveni apariția dăunătorilor. 



Beneficiile agriculturii organice 

Agricultura ecologică permite comunităților să producă hrana cu care trebuie să se hrănească. Acest tip de agricultură 

favorizează un viitor cu o agricultură respectuoasă și hrană sănătoasă pentru toți oamenii. Alimentele cultivate ecologic 

au un gust mai bun și sunt mai sănătoase. Un studiu recent realizat în California arată că căpșunile cultivate ecologic sunt 

mai dulci decât cele produse convențional. Soiul organic conține, de asemenea, cu 10% mai mulți antioxidanți, legat de 

prevenirea multor boli. 

În termeni economici, această metodă a agriculturii moderne conduce la un randament mai mare al culturilor. La nivel 

global, agricultura ecologică poate produce în medie cu aproximativ 30% mai multă hrană la hectar decât agricultura 

convențională. În țările în curs de dezvoltare, agricultura ecologică poate produce cu aproximativ 80% mai multă hrană la 

hectar. Prin faptul că nu folosesc aporturi chimice sintetice, care sunt de asemenea foarte poluante, există o economie 

foarte importantă pentru fermieri. 

De asemenea, este cea mai bună modalitate de a atenua efectele schimbărilor climatice și de a ajuta populația mondială 

să se adapteze la schimbările pe care le presupune încălzirea globală. 



Agricultori ecologici 

În prezent, 2,6 miliarde de oameni 

(aproximativ 40% din populația lumii) sunt 

mici fermieri. Aceștia sunt fermierii care 

produc cea mai mare parte a alimentelor pe 

care le consumăm. 

Milioane de fermieri din întreaga lume 

practică agricultura ecologică, 

demonstrând că este posibilă producerea 

suficientă hrană cu metode organice 

eficiente. 



Agricultura organică în lume 

Spania este țara care, pentru al patrulea an consecutiv, a fost 

în fruntea plutonului din Uniunea Europeană în ceea ce 

privește suprafața dedicată agriculturii ecologice, atingând 

deja cifra de peste 1.845.039 hectare, ceea ce reprezintă o 

creștere în anii recenti. Este un exemplu clar că agricultura 

ecologică este viabilă și că este singura soluție pentru a salva 

agricultura și a permite dezvoltarea rurală, în special în 

această perioadă de criză socio-economică și ecologică 

profundă. 



Exemple de agricultură organică în lume 

Agricultura profitabilă: în Andhra Pradesh, India, 

agricultura ecologică a contribuit la creșterea 

venitului net al fermierilor. Economiile în produse 

chimice au variat între 600 și 6.000 de rupii indiene 

(15-150 USD) (7.66 - 76 Euro) pe hectar, în timp ce 

randamentele culturilor au rămas stabile.. 

Solul mai fertil: Un studiu efectuat timp de 21 de ani 

pe fermele europene a arătat că îngrășămintele 

ecologice oferă o stabilitate a solului mai bună, 

fertilitate mai mare și o biodiversitate mai mare 

(inclusiv viermi de pământ și mai multe 

microorganisme) decât solurile fertilizate sintetic 



Agricultura ecologică și UE 

Normele privind agricultura ecologică a Uniunii Europene (UE) acoperă produsele agricole, inclusiv acvacultura și 

drojdia. Ele cuprind fiecare etapă a procesului de producție, de la semințe la alimentele procesate finale. Aceasta 

înseamnă că există dispoziții specifice care acoperă o mare varietate de produse, cum ar fi: 

Semințe și material de înmulțire, cum ar fi butași, rizom etc. din care sunt cultivate plante sau culturi; 

Produse vii sau produse care nu au nevoie de prelucrări ulterioare; 

Mancare pentru animale; 

Produse cu mai multe ingrediente sau produse agricole prelucrate pentru utilizare ca aliment. 

Reglementările UE privind producția ecologică exclud produsele de la pescuit și vânătoarea de animale sălbatice, 

dar includ recoltarea plantelor sălbatice atunci când sunt respectate anumite condiții naturale de habitat. Există 

reguli specifice pentru vin și acvacultură. 



Etichetare ecologică și logo UE 

Logo-ul ecologic al UE privind produsele alimentare 

asigură respectarea standardelor UE privind producția 

ecologică. Este obligatoriu pentru alimentele 

preambalate. În cazul alimentelor procesate, 

înseamnă că cel puțin 95% din ingredientele de 

origine agricolă sunt organice. Supermarketurile și 

alți comercianți cu amănuntul își pot eticheta 

produsele „ecologice” numai dacă respectă regulile. 



Oportunități de afaceri în agricultură organică (1) 

Întreprinderile agricole sunt din ce în ce mai la modă, în special cele 

care sunt legate cumva de sectorul ecologic în creștere. Pe de altă 

parte, economia de colaborare și consumul conștient își fac locul și 

în populație, putând observa o creștere a consumului de produse 

ecologice și a altor servicii aliniate la acest tip de valori. 

Îngrijirea sănătății este mai mult decât un moft, pentru mulți 

oameni a devenit un mod de viață, astfel încât deschiderea 

întreprinderilor agricole poate fi o modalitate de a profita de 

această creștere pe piață. 

Haideți să vedem câteva oportunități de afaceri legate de 

agricultura ecologică! 



Oportunități de afaceri în agricultură organică (2) 

Fructe și legume ecologice 

Produsele ecologice costă, de obicei, ceva mai mulți bani decât produsele non-

organice și acesta este un stimulent pentru a deschide o companie, în timp ce 

poate crește semnificativ costurile. Controalele stricte de calitate pe care trebuie 

să le treacă aceste produse pentru achiziționarea sigiliului ecologic determină 

creșterea prețului, dar este și o modalitate de a susține persoanele care le produc. 

Întreprinderile agricole de fructe și legume ecologice pot fi producție, distribuție 

și / sau vânzare. Producția este responsabilă pentru cultivarea alimentelor, 

distribuția conectării fermierilor cu cumpărătorii de produse, iar vânzarea are loc 

în diferite magazine și piețe. Puteți înființa afaceri agricole care acoperă una dintre 

aceste zone sau toate 3 în același timp. 



Oportunități de afaceri în agricultură organică (3) 

Ateliere și instruire 

Aceasta este o altă dintre cele mai comune întreprinderi 

agricole. Oamenii și familiile care sunt dedicate agriculturii sau au 

multe cunoștințe în domeniu își pot transmite cunoștințele prin 

ateliere și un anumit tip de cursuri pentru a-i învăța pe alții să-și 

facă propriile culturi sau să facă diferite tipuri de produse 

alimentare cu produse care sunt în sezon. Deși aceasta este o 

modalitate obișnuită de a suplimenta veniturile pentru munca pe 

care o realizează deja în domeniu, oricine poate organiza acest tip 

de eveniment astfel încât alții să își poată transmite cunoștințele și 

să își câștige viața din acesta. 



Oportunități de afaceri în agricultură organică (4) 

Afaceri agricole online 

Afacerile online sunt cele mai inovatoare și profitabile care există, 

deoarece clienții lor ideali nu se limitează la un loc fizic și la o 

populație specifică. Nici acestea nu depind de timp și loc, deoarece 

toți oamenii au acces la ele. 

Întreprinderile agricole pot fi îndreptate perfect către sectorul 

online, în special pe cel al infoproduselor. Ideea este că orice fel de 

cunoștințe pe care le puteți transmite printr-un curs video se pot 

face fără probleme, deoarece pe Internet pot exista persoane 

interesate să afle despre subiecte legate de lumea agricola. 



Comercializare și produse ecologice 

Creșterea consumului de produse ecologice favorizează 

intrarea marilor producători în sectorul alimentar în 

categoria produselor bio. Această intrare presupune că 

linia ecologică este din ce în ce mai prezentă în strategia 

corporativă a acestor producători și că este însoțită de o 

creștere a investițiilor în comercializarea produselor 

ecologice, în conformitate cu creșterea consumului și 

așteptărilor de creștere a sectorului. 



Mix de marketing organic 

distribuire 

Strategia de distribuție este diferită în funcție de producător. Unii lucrează doar cu 

distribuție modernă, în timp ce alții își direcționează eforturile către un canal 

specializat direct sau prin distribuitori sau angrosiști de produse ecologice. 

Preț 

Producătorii care lansează recent mărci de produse ecologice se străduiesc să aibă 

produse cu cifră de afaceri ridicată, cu un diferențial de preț care este mai aproape 

de cel al omologului lor convențional. 

Produs 

Practic, toți marii producători din toate categoriile au reprezentare de produse 

ecologice. Deși este adevărat că producătorii de produse alimentare ecologice 

conduc procesul. 

Comunicare 

Liniile ecologice sunt tratate, într-un mod general, cu o strategie de marketing 

diferită de restul produselor convenționale în ceea ce corespunde mesajului și 

poziționării. Noile mesaje ale produselor ecologice sunt elaborate pe baza 

motivațiilor și așteptărilor consumatorului ecologic, deoarece acestea sunt în 

principal sănătatea, mediul și proximitatea. 



Exemplu de comercializare a produselor ecologice 

Danone: Cele 2 vaci 

Comunicare: proximitate, simpatie, pedagogic 

Mesaj: A mânca mai bine înseamnă a trăi mai bine 

https://www.youtube.com/watch?v=rFEHg8cuZnI&feature=emb_title 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rFEHg8cuZnI&feature=emb_title



