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Introducere
În ultimele decenii, pledoariile pentru mediu au devenit din ce în ce mai
frecvente ºi mai puternice. În mod paradoxal, cele mai coerente politici de
protecþie a mediului au venit din partea acelor state sau societãþi care, de-a
lungul secolelor, au ignorat valorile naturale spre beneficiul dezvoltãrii
economice. Tot acestea au învãþat, treptat, cã banii nu înseamnã nimic, atât
timp cât oamenii nu beneficiazã ºi de un mediu de viaþã adecvat, care sã le
asigure resursele primare ºi o dezvoltare socialã armonioasã. Pe scurt, acesta
înseamnã dezvoltare durabilã. Ea promoveazã un echilibru între economic,
mediu ºi social, ºi îºi propune sã asigure cã generaþiile viitoare vor beneficia
cel puþin de aceleaºi resurse ºi aceeaºi bunãstare ca ºi societãþile actuale.
Pornind de la aceastã premisã, iniþiativele de mediu urmãresc în primul rând sã
protejeze ºi sã conserve natura ºi principalele sale componente: apa, aerul,
solul ºi biodiversitatea. Dintre multiplele probleme ridicate de poluare ºi un
prost management al resurselor naturale, am ales sã tratãm poluarea apei
pentru cã, în România, aceasta este una dintre problemele centrale de mediu.
O apã de proastã calitate afecteazã oamenii atât direct cât ºi indirect, limitând
accesul la apã curatã ºi la un mediu natural sãnãtos.
Agricultura este una din principalele surse de poluare a apei. În mod
paradoxal, aceeaºi activitate care hrãneºte de mii de ani oamenii s-a
transformat într-unul din cei mai mari inamici ai sãnãtãþii umane ºi ai mediului,
ca urmare a unor practici intensive ºi a ignorãrii efectelor sale negative.
Poluarea cu nitraþi este cel mai frecvent tip de alterare a resurselor de apã în
Europa ºi în România, suscitând din ce în ce mai des atenþia ºi îngrijorarea
factorilor de decizie ºi cetãþenilor.
Acestea sunt premisele de la care a pornit proiectul "Pãmânt curat - om bogat!".
Iniþiativa îºi propune sã abordeze problema poluãrii apelor cu nitraþi proveniþi
din agriculturã în zece comune din judeþul Cãlãraºi, prin conºtientizarea
fermierilor ºi a factorilor de decizie ºi prin promovarea practicilor agricole
prietenoase mediului. Ghidul de faþã este unul dintre produsele acestui proiect.
Sperãm ca el sã fie utilizat de grupul-þintã propus ºi sã ofere atât informaþii
practice referitoare la agriculturã, cât ºi o mai bunã înþelegere a politicilor
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publice europene ºi naþionale care promovazã reducerea poluãrii apelor cu
nitraþi. Credem cã este important ca atât administraþia publicã, cât ºi fermierii
sã aiba acces la informaþiile actuale referitoare la normele pe care va trebui sã
le aplice ºi sã le respecte de acum înainte, norme conforme cu standardele UE
ºi care rãspund în foarte mare mãsurã nevoilor ºi problemelor locale.
Proiectul "Pãmânt curat - om bogat!" este derulat de Asociaþia ALMA-RO
Bucureºti în parteneriat cu Centrul de Formare Continuã pentru Administraþia
Publicã Localã - FORDOC Cãlãraºi ºi este este implementat cu sprijinul
financiar al UNDP/GEF Proiectul Regional pentru Dunãre, printr-un program
de granturi administrat de Centrul Regional de Protecþie a Mediului - REC.
Eliza Teodorescu
Coordonator de proiect
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Capitolul I - Mediul ºi agricultura
I. Principii generale
În România, 62% din suprafaþã este ocupatã de terenuri utilizate în
agriculturã1, ceea ce indicã în mod evident impactul acestor activitãþi asupra
mediului. Deºi activitãþile agricole asigurã existenþa unui numãr considerabil de
populaþie din România, în mod paradoxal, tot agricultura contribuie la
deteriorarea mediului ºi la scãderea calitãþii vieþii populaþiei.
Impactul agriculturii asupra mediului afecteazã toate componentele acestuia:
aerul, apa, solul ºi biodiversitatea sunt deteriorate sau ameninþate de activitaþi
agricole care genereazã poluare, modificarea caracteristicilor spaþiilor
naturale ºi pierderea unor specii de animale ºi plante. Toate acestea au un
impact evident asupra mediului de viaþã al oamenilor ºi asupra sãnãtãþii lor.
Agricultura ºi apa
Agricultura este un utilizator de apã semnificativ, în special datoritã irigaþiilor.
Cantitatea de apã folositã pentru irigaþii depinde de factori cum sunt clima,
tipul de recoltã, caracteristicile solului, calitatea apei, practici de cultivare ºi
metode de irigare. Irigaþiile sunt însã o sursã de îngrijorare în ceea ce priveºte
mediul, referitoare la supra-extragerea apei freatice, eroziunea generatã de
irigaþii, salinizarea solurilor, alterarea habitatelor naturale. În plus, existã o
serie de îngrijorãri referitoare la impactul unei agriculturi intensive, susþinutã de
irigaþii.
De asemenea, poluarea apei cu nitraþi ºi nitriþi, fosfaþi ºi alte substanþe
dãunãtoare reprezintã un impact important al agriculturii asupra mediului.
Pentru a limita efectele ºi cantitatea de nitraþi au fost propuse coduri de bune
practici agricole, care includ recomandãri referitoare la perioadele de
fertilizare, utilizarea fertilizanþilor în apropierea cursurilor de apã ºi pe pante,
metode de depozitare a gunoiului de grajd ºi metode de împrãºtiere a
acestuia, cât ºi rotaþia culturilor ºi alte mãsuri de management al terenurilor.
Dinu Gavrilescu, Agricultura româneascã de la subzistenþã la eficienþã, www.acad.ro (pagina
web a Academiei Române)

1
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Agricultura ºi solul
Procesele de degradare a solului, cum sunt deºertificarea, eroziunea,
diminuarea materiei organice, contaminarea, compactarea, declinul
biodiversitãþii ºi salinizarea pot determina scãderea capacitãþii acestuia de a-ºi
îndeplini funcþiile. Astfel de procese de degradare pot fi generate de practici
agricole nepotrivite precum fertilizarea dezechilibratã, extragerea excesivã a
apei subterane pentru irigaþii, utilizarea nepotrivitã a pesticidelor sau pãºunatul
excesiv. De asemenea, degradarea solurilor poate fi un efect al abandonãrii
anumitor practici agricole. Spre exemplu, o mai mare specializare cãtre
agricultura arabilã a fost însoþitã frecvent de renunþarea la practici tradiþionale
ca rotaþia culturilor ºi utilizarea legumelor verzi ca îngrãºãminte, practici care
contribuie la refacerea conþinutului de materie organicã din sol.
Agricultura ºi aerul
Activitãþile agricole genereazã emisii de gaze cu efect de serã, printre care
metanul ºi protoxidul de azot, contribuind astfel la accelerarea schimbãrilor
climatice. Spre exemplu, în Uniunea Europeanã, 10% din emisiile de gaze cu
efect de serã provin din sectorul agricol. Sursele acestora sunt: fertilizarea cu
azot a solurilor, emisiile generate de gunoiul de grajd ºi de fermantaþia
intestinalã. Cu toate acestea, agricultura poate deveni o resursã importantã
pentru protecþia aerului, întrucât este unul dintre principalii furnizori de resurse
regenerabile de energie. Biomasa, furnizatã de culturi precum rapiþa sau
porumbul, poate fi utilizatã ca înlocuitor pentru combustibilii fosili (cãrbune,
petrol ºi derivaþii sãi) ºi poate contribui la reducerea emisiilor de gaze cu efect
de serã.
Agricultura ºi biodiversitatea
Biodiversitatea agricolã include toate componentele diversitãþii biologice cu
relevanþã în domeniul hranei ºi
agriculturii, ºi toate componentele Biodiversitatea este un termen
diversitãþii biologice care constituie general care se referã la
varietatea formelor de viaþã ºi a
agro-ecosistemele: varietatea animaproceselor legate de ele. Ea
lelor, plantelor ºi micro-organismelor,
include toate formele vii, de la
speciile ºi ecosistemele care sunt nece- celule pânã la organisme ºi
sare pentru a susþine funcþii esenþiale procese complexe, populaþii de
ale agro-ecosistemului, structura ºi organisme vii, ecosisteme ºi
procesele acestuia.
peisaje.
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Douã schimbãri majore în agriculturã au modificat echilibrul sãu cu
biodiversitatea. Acestea sunt, pe de-o parte, intensificarea producþiei, ºi, pe de
altã parte, proasta utilizare a terenurilor. Specializarea, concentrarea ºi
intensificarea producþiei agricole din ultimele decenii sunt recunoscute acum ca
factori care ameninþã conservarea biodiversitãþii. Numeroase specii sunt direct
legate de agriculturã (spre exemplu, specii de pãsãri, care se aºeazã ºi se
hrãnesc pe terenurile agricole). Totuºi, este dificil sã izolãm efectele proastei
utilizãri a terenurilor de cele ale urbanizãrii ºi ale extinderii infrastructurii, care
apar ºi în zonele rurale.
Agricultura ºi pesticidele
Pesticidele sunt utilizate în agriculturã ca substanþe care sã protejeze plantele.
Sunt folosite în special pentru a creºte beneficiile economice, prevenind
distrugerea culturilor ºi astfel îmbunãtãþind recolta ºi protejând calitatea,
siguranþa ºi preþul produselor. Cu toate acestea, utilizarea lor implicã o serie de
riscuri, pentru cã cele mai multe dintre ele sunt periculoase pentru sãnãtate ºi
mediu dacã nu sunt corect folosite. Sãnãtatea oamenilor ºi animalelor poate fi
afectatã negativ dacã sunt direct expuºi la pesticide (spre exemplu, persoanele
care aplicã pesticidele pe culturi) sau indirect (spre exemplu, prin reziduri de
pesticide din produsele agricole sau apa potabilã). Solul ºi apa pot fi poluate
prin dispersarea pesticidelor pe sol, prin depozitarea lor necorespunzãtoare
sau în timpul curãþãrii echipamentelor agricole.
II. Poluarea apei cu nitraþi ºi nitriþi2
În ultimele decenii, a crescut considerabil influenþa umanã asupra diferitelor
compartimente naturale ºi seminaturale, ceea ce a generat dezechilibre.
Aceastã modificare forþatã fie directã, fie indirectã a structurilor sistemelor
ecologice a condus, implicit, ºi la modificarea funcþiilor acestora. Ecosistemele
nu mai pot astfel sã ofere aceleaºi servicii ºi, pe lângã pierderea utilitãþii,
provoacã chiar daune, prin creºterea riscului faþã de anumite substanþe
poluante, cu potenþial toxic sau prin deterioararea ºi reducerea resurselor
(vegetale, animale, peisagistice).
Nitraþii sunt substanþe întâlnite frecvent în mediu, în mod natural. Cu toate
acestea, activitãþile umane cresc cantitatea acestora, în special în apa de
suprafaþã ºi apa freaticã. Din cauza faptului cã sunt elemente relativ instabile,
Centrul de Consultanþã Ecologicã Galaþi, Manual de instruire a ONG-urilor privind
reconstrucþia zonelor umede ºi reducerea nutrienþilor
2
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nitraþii tind sã se transforme în nitriþi. Principalele surse de nitraþi sunt utilizarea
fertilizanþilor (naturali ºi sintetici) în agriculturã, gunoiul de grajd,
descompunerea deºeurilor organice ºi deversarea apei menajere.
De asemenea, nitraþii pot apãrea în apa de bãut dacã în sistemul de distribuþie
a apei se utilizeazã un anumit tip de dezinfectant (cloramina). Din cauza
faptului cã nitraþii sunt foarte solubili (se dizolvã uºor în apã), se infiltreazã în
sol ºi, în cazul în care cantitatea este destul de mare încât sã nu fie absorbitã
de plante, ajung în apele subterane sau de suprafaþã.
Principalul efect produs de nitraþi ºi nitriþi (ºi de alte substanþe din categoria
nutrienþilor) în corpurile de apã de suprafaþã se numeºte eutrofizare.
Eutrofizarea poate fi definitã ca fiind acel proces natural de acumulare a
nutrienþilor în ecositemele acvatice. Prin diferite activitãþi umane, se pot
introduce cantitãþi crescute de nutrienþi, ceea ce conduce la accelerarea
procesului numit "înfloriri algale" (proliferarea excesivã a algelor) ºi la
deteriorarea calitãþii apei. Nutrienþii, substanþele care determinã eutrofizarea,
sunt minerale în stare dizolvatã reprezentaþi de compuºi anorganici ai azotului
(nitraþi, amoniu ºi fosfor fosfaþi) care, pe de altã parte, reprezintã elementele
nutritive necesare creºterii plantelor acvatice. Cuvântul "trophi" în limba greacã
înseamnã hranã, pe când "oligo", "mezo", "eu" ºi "hiper", atribuie unui
eveniment sau obiect calitatea de rar, moderat, abundent sau excesiv. Astfel,
termeni precum oligotrofic, mezotrofic, eutrofic ºi hipertrofic sunt utilizaþi de
cãtre specialiºti ºi nu numai, pentru a descrie diverse stãri de încãrcare a
ecosistemelor de apã dulce ºi marine cu nutrienþi (deci ºi cu nitraþi ºi nitriþi).
Eutrofizarea apei duce în timp la declinul biodiversitãþii ºi la schimbarea
raporturilor cantitative dintre specii. Aceasta pentru cã înfloririle algale
genereazã o creºtere a consumului de oxigen în corpul de apã respectiv,
oxigen de care sunt private celelalte specii de plante ºi animale.
Zooplanctonul, peºtii ºi crustaceii, fiind foarte sensibili la concentraþia de
oxigen, pot chiar dispãrea.
De asemenea, nitraþii ºi nitriþii pot afecta sãnãtatea umanã, în special dacã sunt
consumate apã ºi anumite legume care conþin o cantitate de nitraþi peste
limitele admise (spre exemplu, spanacul este una dintre legumele în care se pot
gãsi cele mai mari concentraþii de nitraþi ºi nitriþi). Principalul efect al ingerãrii
unor cantitãþi mari de astfel de substanþe este scãderea cantitãþii de oxigen
transportatã de globulele roºii din sânge. Oxigenarea insuficientã a þesuturilor
8
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determinã, în special la copii, cianozã, asfixie ºi chiar moarte, afecþiunea fiind
numitã methemoglobinemie (boala "copilului albastru"). Alte efecte ale nitriþilor
pot fi: inhibarea captãrii iodului de cãtre tiroidã ºi formarea unor substanþe cu
potenþial cancerigen.
III. Cum sã practicãm o agriculturã prietenoasã pentru mediu?3
Agenþii poluanþi, respectiv substanþele toxice ºi/sau nocive, se pot acu- Agricultura, alãturi de industrie,
mula în cantitãþi ce depãºesc limitele poate deveni una dintre sursele
maxim admisibile, atât în sol, cât ºi în importante de agenþi poluanþi cu
apele de suprafaþã ºi subterane. impact negativ asupra calitãþii
Printre aceºti agenþi poluanþi se nu- mediului, prin degradarea sau chiar
mãrã: reziduurile zootehnice, nãmo- distrugerea unor componente ale
lurile orãºeneºti (de canalizare ºi acestuia. Astãzi, este practic unanim
menajere), nãmolurile provenite de acceptat cã agricultura intensivã
poate conduce la poluarea solului ºi
la procesarea sfeclei de zahãr, a
apei prin utilizarea excesivã a îngrãinului ºi cânepii, a celulozei etc.,
ºãmintelor, a pesticidelor, a apei de
care pot conþine peste limitele
irigaþie necorespunzãtoare calitativ ºi
maxim admisibile metale grele,
cantitativ, în special pe terenurile
pesticide, îngrãºãminte chimice arabile excesiv afânate prin diferite
(nitraþi ºi fosfaþi) etc. dar ºi diferiþi lucrãri.
agenþi patogeni.
Printre consecinþele nocive ale acestor substanþe menþionãm în mod special:
efectele cancerigene ºi mutagene, acumularea în organismele vegetale ºi
animale, toxicitate mare etc., toate contribuind la perturbarea gravã a
echilibrului natural.
Nitraþii pot genera nitriþi care în cantitãþi mari au efecte nocive asupra sãnãtãþii
umane. De asemenea, dacã fosfaþii ºi nitraþii ajung pe diferite cãi în apele
stãtãtoare, contribuie la producerea ºi intensificarea procesului de eutrofizare,
care, în final, determinã degradarea acestora ºi distrugerea parþialã sau chiar
totalã a faunei prin eliminarea oxigenului ºi formarea unor compuºi chimici
nocivi.
Irigaþia ºi drenajul incorect, asociate cu alte practici necorespunzãtoare
(monoculturã sau asolamente de scurtã duratã, afânare excesivã a solului, cu
3

Sursa: Codul Bunelor Practici Agricole. Rezumat ºi adaptare: Drd. Ing. Aurelian Palade
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cu precãdere prin lucrãri superficiale numeroase, nerespectarea perioadelor
optime de lucrabilitate ºi traficabilitate a solului etc., lucrarea solului pe
terenurile situate în pantã din amonte în aval etc.) la care se mai adaugã o
gestionare ºi utilizare necorespunzãtoare a terenurilor agricole ºi o folosire
iraþionalã a fondului forestier, determinã apariþia ºi intensificarea degradãrii
fizice a solului prin procese ca: destructurarea, compactarea, crustificarea,
eroziunea eolianã ºi hidricã, contribuind în acest mod ºi mai mult la
sensibilizarea, favorizarea ºi accentuarea poluãrii pe diferite cãi a
principalelor componente ale mediului.
În condiþiile intensificãrii agriculturii, a creºterii producþiei vegetale, dar ºi a
dezvoltãrii rurale, se pune legitima întrebare: poate fi realizatã ºi menþinutã
creºterea producþiei vegetale fãrã a aduce daune importante mediului ºi
respectiv sãnãtãþii oamenilor ºi a celorlaltor vieþuitoare? Aceastã sarcinã
prioritarã, dar ºi extrem de dificilã, este abordatã prin prisma conceptului
dezvoltãrii durabile a agriculturii, aºa cum a fost definit de cãtre Comisia
Mondialã pentru Mediu ºi Dezvoltare.
Cu ce tip de agriculturã trebuie sã exploatãm resursele de mediu
pentru a fi competitivi în UE? - Agricultura durabilã, biologicã,
organicã ºi agricultura de precizie
Agricultura durabilã reprezintã sistemul de agriculturã caracterizat prin
urmãtoarele:
- producþie intensivã de produse competitive, având raporturi armonioase,
prietenoase cu mediul;
- utilizeazã ºtiinþific ºi armonios toate verigile tehnologice: de la lucrãrile
solului, rotaþia culturilor, fertilizare, irigare, combaterea bolilor ºi
dãunãtorilor inclusiv prin metode biologice, la creºterea animalelor,
stocarea, prelucrarea ºi utilizarea reziduurilor rezultate din activitãþile
agricole etc., pentru realizrea unor producþii ridicate ºi stabile în unitãþi
multisectoriale (vegetale ºi zootehnice).
Agricultura biologicã reprezintã sistemul de agriculturã caracterizat prin
urmãtoarele:
- moderat intensivã ºi astfel mai puþin agresivã în raport cu factorii de mediu,
cu rezultate (produse) agricole mai puþin competitive din punct de vedere
economic pe termen scurt, dar care sunt considerate superioare din punct
de vedere calitativ;
10
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- este mai bine armonizatã cu mediul. Tratamentele aplicate pentru
combaterea bolilor ºi dãunãtorilor sunt de preferinþã biologice; totuºi sunt
acceptate ºi doze reduse de îngrãºãminte minerale ºi pesticide;
- pentru controlul calitãþii produselor este necesarã certificarea tehnolgiilor
utilizate, iar produsele sunt comercializate pe o piaþã specialã.
Agricultura organicã prezintã urmãtoarele caracteristici:
- se deosebeºte de cea biologicã prin utilizarea exclusivã a îngrãºãmintelor
organice în doze relativ ridicate, aplicate în funcþie de specificul local, cu
predilecþie în scopul fertilizãrii culturilor ºi refacerii pe termen lung a stãrii
structurale a solurilor, degradatã prin activitãþi antropice intensive ºi/sau
datoritã unor procese naturale.
Agricultura de precizie este:
- cea mai avansatã formã de agriculturã, care este practicatã în cele mai
dezvoltate þãri ale Uniunii Europene ºi SUA pe suprafeþe mai restrânse,
având la bazã cele mai moderne metode de control al stãrii de calitate a
diferitelor resurse de mediu, aplicarea în optim a tuturor componentelor
tehnologice ºi, astfel, un control riguros asupra posibililor factori care ar
determina degradarea mediului;
- strâns legatã de condiþiile economice, sociale ºi de mediu. Soluþionarea
acestora este cea mai importantã condiþie pentru introducerea ºi
promovarea agriculturii durabile;
- posibilã doar acolo unde mentalitatea ºi educaþia sunt în concordanþã cu
realitatea actualã ºi se bazeazã pe respectul pentru mediu al tuturor celor
care lucreazã în agriculturã.
Principii ºi recomandãri pentru o agriculturã prietenoasã
mediului
Curtea ºi livada gospodãriei individuale
Gospodãria individualã, curtea ºi livada constituie o parte dintr-un sistem
natural mai extins ºi mai complex. Se pot realiza condiþii corespunzãtoare
pentru viaþa micilor mamifere, a reptilelor, pãsãrilor ºi insectelor, în prezenþa
activitãþii umane, cu ajutorul unor mãsuri ºi mijloace foarte simple:
- se va evita asfaltarea aleilor ºi potecilor, sau folosirea altor materiale
impermeabile. Se recomandã acoperirea cu pietriº sau pietruirea aleilor ºi
potecilor pentru a oferi un cadru ambiental plãcut ºi în acelaºi timp uscat ºi
propice din punct de vedere ecologic;
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Mediul ºi agricultura

- acoperirea pereþilor exteriori ai casei ºi clãdirilor auxiliare cu plante
urcãtoare ºi crearea gardurilor vii din specii locale adecvate;
- amenajarea de adãposturi pentru pãsãri ºi protejarea arborilor bãtrâni ºi
scorburoºi;
- realizarea de platforme de compostare pentru reziduurile organice din
gospodãrie, compostul reprezentând un îngrãºãmânt valoros ºi în acelaºi
timp un excelent mediu de viaþã pentru o mulþime de animale mici ºi insecte
folositoare;
- cultivarea unor pomi fructiferi, varietãþi de legume ºi plante decorative
tradiþionale specifice zonei ºi evitarea introducerii în culturã a unor specii ºi
soiuri strãine, neavizate sau chiar interzise (de ex. hibrizi modificaþi
genetic);
- menþinerea pe cât posibil a florei spontane bogate a pajiºtilor, evitând
cosirea repetatã.
Câmpurile
Terenurile agricole cultivate constituie un mediu specific unde speciile de plante
dominante sunt înlocuite cu regularitate. Numãrul speciilor cultivate este limitat,
de aceea, din punct de vedere al diversitãþii biologice, se considerã cã au o
mare importanþã aºa numitele activitãþi antropice sau practici agricole
"prietenoase" faþã de mediu:
- evitarea efectuãrii arãturilor timpurii (iarna-primãvara), pe un sol prea
umed, care conduce la compactarea solului, afectând modul de viaþã al
organismelor care trãiesc în sol;
- folosirea cât mai redusã a agregatelor agricole agresive (freze, grape,
cultivatoare) pentru afânarea ºi mãrunþirea solului, care pot afecta ºi ucide
organismele din sol;
- aprovizionarea solului cu materiale organice, stimulând astfel activitatea
beneficã a râmelor;
- efectuarea lucrãrilor solului cât mai devreme posibil pentru a permite
animalelor sãlbatice sã revinã în habitatul lor natural;
- cositul ºi seceratul sã se efectueze de la mijlocul câmpului spre margini, sã
fie efectuate cât mai târziu posibil pentru a evita uciderea puilor ºi
animalelor tinere; maºinile de recoltat sã fie dotate cu dispozitive de alarmã
pentru îndepãrtarea animalelor;
- pãstrarea de spaþii necultivate între cele cultivate (haturi).
Pajiºti, fâneþe ºi pãºuni
Pajiºtile, pãºunile ºi fâneþele sunt considerate ecosisteme naturale ºi se constituie
12
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ca elemente dominante ale mediului rural cu o mai mare diversitate biologicã
decât zonele cultivate, mai ales dacã sunt în regim natural. Este necesar sã se
cunoascã faptul cã, în special în zonele montanã ºi de deal, aceste ecosisteme
sunt deosebit de sensibile ºi fragile. Solurile prezintã o aciditate naturalã care
influenþeazã considerabil compoziþia florei naturale furajere. O bunã practicã
agricolã o reprezintã dezvoltarea de pãºunat cu animalele la munte, în timpul
verii, la stâne ºi vãcãrii, ºi de asigurare a iernãrii în cadrul fermelor proprii,
având ca hranã de bazã fânurile naturale, multiflorale.
În scopul protejãrii acestor ecositeme naturale ºi a biodiversitãþii lor deosebite
sunt necesare urmãtoarele mãsuri:
- a nu se efectua fertilizãri sau alte lucrãri de întreþinere în pajiºti ºi fâneþe
naturale, în perioada înfloririi plantelor;
- a nu se efectua lucrãri când solul este prea umed pentru a nu determina
apariþia proceselor de degradare a solului prin compactare excesivã, cu
numeroase consecinþe negative ºi asupra organismelor care trãiesc în sol;
- a se salva ºi proteja arborii mari solitari ºi arbuºtii existenþi, deoarece
asigurã hranã ºi adãpost vieþuitoarelor sãlbatice;
- a proteja pãºunile naturale; se vor cosi doar dacã este necesar ºi în nici un
caz nu se vor ara; pãºunile degradate se vor însamânþa în solul nearat
utilizând semãnãtori dotate cu brazdare adecvate;
- a se lãsa, prin rotaþie, suprafeþe necosite pe pajiºti ºi fâneþe; este indicat sã
se facã parcelãri, iar la 3-4 ani o parcelã sã fie lãsatã necositã, pentru o
reînsãmânþare naturalã completã;
- a se cosi manual dacã terenul are o stare de umiditate ridicatã ºi în luncile
inundabile, unde este practic imposibilã utilizarea maºinilor agricole;
- a nu se pãºuna pe pãºunile îmbãtrânite, degradate, pe cele proaspãt
însãmânþate în scopul regenerãrii; pãºunatul nu se practicã nici în pãduri,
pe coastele dealurilor acoperite cu arbuºti sau altã vegetaþie specificã, în
zone protejate din jurul lacurilor ºi râurilor, chiar dacã acest lucru nu este
profitabil economic;
- pe coastele dealurilor, pe pantele lacurilor ºi râurilor, în zonele nisipoase
sau cu soluri calcaroase, pãºunatul se va practica cu numãr redus de
animale, în special de oi;
- suprapãºunatul este interzis; este necesar sã se asigure un raport optim între
numãrul de animale, suprafaþa ºi calitatea paºunii;
- este necesar ca vara, la stâne, locul pentru muls ºi înnoptare al animalelor
sã fie schimbat la 3-4 zile pentru a evita supraîngrãºarea terenului ºi pentru
a se asigura o îngrãºare uniformã (târlire);
13
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- pe fâneaþã, bãlegarul bine putrezit se va împrãºtia primãvara, imediat
dupã topirea zãpezii, în strat cât mai uniform; odatã cu aceastã operaþie se
poate realiza ºi supraînsãmânþarea cu seminþe de specii de leguminoase
sau graminee valoroase, cu o recomandare specialã pentru trifoiul alb,
încorporate în masa de fertilizant natural;
- îngrãºarea pãºunilor ºi fâneþelor se va face numai cu îngrãºãminte
organice naturale ºi se va face în fiecare an; pentru a evita acidificarea
solului ºi pentru a evita fenomenul de sãlbãticire a florei (acest fenomen
este prezent numai la munte), ciclul vãrat - iernat nu trebuie întrerupt ºi se
va practica cu o încãrcãturã echilibratã de animale la hectar ;
- se va evita folosirea bãlegarului pentru fertilizare care conþine rumeguº
utilizat ca aºternut pentru animale, din cauza aciditãþii pe care acesta o
determinã;
- în cazul cositului mecanizat, sã se evite rãnirea animalelor ºi a pãsãrilor
care se ascund adesea în zonele necosite, prin începerea cositului de la
mijiocul câmpului spre margini ºi prin dotarea utilajelor cu dispozitive de
alarmã.
Având în vedere deficitul de vegetaþie forestierã în special în zona de cîmpie ºi
de deal în arealele de pajiºti, dar ºi pe terenuri arabile, se va viza:
- Reintroducerea arborilor ºi arbuºtilor forestieri prin elaborarea
amenajamentelor silvo-pastorale, în scopul îmbunãtãþirii condiþiilor de
mediu, de pãºunat ºi odihnã pentru animale.
- Reglementarea încãrcãrii cu animale în funcþie de productivitatea pãºunilor,
pentru a evita transferul pãºunatului în pãdure.
- Îmbinarea intereselor agrosilviculturale prin crearea unor culturi silvice ca
rezervã nutritivã pentru animale (frunzare) în situaþii extreme de crizã
(secete catastrofale).
- Folosirea pajiºtilor alternativ (1-2 ani pãºune ºi 1-2 ani fâneaþã), iar în
perioada utilizãrii ca fîneaþã se va realiza ºi plantarea speciilor forestiere.
- Interzicerea pãºunatului pe ploaie.
Protecþia solului împotriva eroziunii se poate realiza prin culturi agricole ºi prin
tehnologii agricole specifice:
- Cunoaºterea plantelor cultivate, în funcþie de nivelul de protecþie pe care-l
oferã solului; ele sunt clasificate în urmãtoarele categorii:
a) foarte bune protectoare - gramineele (speciile de lolium ºi dactylis) ºi
leguminoasele perene (lucerna, trifoi, ghizdei);
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b) bune protectoare - cereale pãioase (grâu, orz, ovãz, mei, iarbã de
Sudan etc.);
c) mediu protectoare - leguminoase anuale (mazãre, mãzãriche, soia,
lupin, fasole etc.);
d) slab protectoare - culturi prãºitoare (porumb, floarea soarelui, cartofi,
sfeclã de zahãr, dovlecei, viþã de vie etc.).
- Pe terenurile cu pante de peste 10% se aplicã sistemul de culturi în fâºii cu
benzi înierbate, a cãror lãþime variazã în funcþie de pantã:
a) pantã de 5%-10% - lãþimea fâºiei de 60-150 m;
b) pantã de 10%-15% - lãþimea fâºiei de 30-60 m;
c) pantã de 15%-20% - lãþimea fâºiei de 20-30 m;
d) pantã de peste 25% - lãþimea fâºiei de 20 m.
- În zone secetoase, cu pante de peste 15%, lungi ºi uniforme ºi cu soluri cu
o texturã medie, se executã valuri de pãmânt la diferite distanþe, iar pe
pante de peste 20% se executã agroterase.
- Pentru ameliorarea calitãþii solului ºi refacerea stratului de humus, se vor
aplica îngrãºãminte organice, resturi vegetale, îngrãºãminte verzi. ªi în
acest caz, practicarea culturilor ascunse este foarte utilã.
- Pe solurile supuse eroziunii ºi pe cele vulnerabile se va evita dezmiriºtirea
cu grape cu discuri ºi cu maºini de frezat solul.
- Pe terenurile situate în pantã, atunci când nu este posibilã înierbarea
permanentã, se poate practica cultura în fâºii alternate de plante bune ºi
foarte bune protectoare cu benzi înierbate, pe lungimea curbelor de nivel.
Terenul va fi protejat prin valuri de pãmânt, agroterase, banchete netede
sau garduri de nuiele.
- Terenurile agricole supuse eroziunii eoliene vor fi protejate de perdele
forestiere ºi garduri vii, în scopul limitãrii transportului particulelor de sol ºi
a depunerii acestora ca sedimente în ape.
- O practicã extrem de dãunãtoare o constituie tãierea pãdurilor ºi
defriºãrile, precum ºi ararea pãºunilor permanente ºi a fâneþelor. Inevitabil,
aceste terenuri vor pierde azotul din sol ºi se vor degrada rapid.
Pentru prevenirea tasãrii solului este necesar sã se adapteze sistemul de
agriculturã, agrotehnica ºi tehnologiile de mecanizare astfel încât sã fie reduse
la minim efecte negative prezentate la subparagraful 5.3. În acest sens se
recomandã:
- rotaþii de lungã duratã cu culturi amelioratoare;
- fertilizare raþionalã ºi mãsuri de pozitivare a bilanþului humusului;
- efectuarea lucrãrilor solului la o umiditate optimã;
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- efectuarea lucrãrilor solului la o umiditate optimã;
- eliminarea traficului în condiþii necorespunzãtoare de umiditate;
- folosirea unui sistem de maºini care sã limiteze presiunea pe sol prin
folosirea pneurilor cu presiune scãzutã, a ºenilelor sau pe alte cãi.
Pentru prevenirea degradãrii structurii solului se recomandã:
- executarea lucrãrilor solului ºi a traficului pe teren în condiþii de limitare la
strictul necesar a numãrului de lucrãri ºi a masei utilajului ºi numai la o
umiditate corespunzãtoare a solului;
- utilizarea plugurilor specializate: pluguri cu lãþime de lucru variabilã,
pluguri oscilante, pluguri cu brazdã în trepte;
- utilizarea semãnãtorilor specializate, pentru însãmânþare ºi aplicare a
îngrãºãmintelor direct în miriºte;
- separarea drumurilor de acces de suprafaþa cultivatã;
- combaterea mecanicã a buruienilor, pe cât este posibil;
- efectuarea lucrãrilor solului la viteze mici de înaintare;
- folosirea la irigaþie a unei ape de bunã calitate;
- structurã de culturi variatã, cu rotaþii de lungã duratã, în care sã fie incluse
ºi culturi amelioratoare;
- favorizarea activitãþii mezofaunei (râmelor);
- evitarea irigaþiei prin aspersiune cu aspersoare gigant, cu intensitate
excesivã ºi înlocuirea acesteia cu irigaþia localizatã;
- mãrirea suprafeþei de contact a roþii cu solul prin utilizarea pneurilor cu
presiune micã, utilizarea pneurilor cu lãþime mare ºi a roþilor duble.
Distrugerea chimicã a texturii solului, provocatã prin utilizarea practicii greºite
de compensare a fertilitãþii slãbite sau reduse a solului cu cantitãþi din ce în ce
mai mari de îngrãºãminte, poate fi combãtutã dacã se adoptã urmãtoarele
bune practici:
- punerea respectivelor terenuri în stare de þelinã verde pe o perioadã
determinatã;
- transformarea terenurilor afectate în terenuri înierbate permanent (pãºuni,
fâneþe, etc.), în special a celor situate pe pante abrupte ºi cu o configuraþie
concavã;
- înfiinþarea culturilor de toamnã-iarnã;
- rotaþia culturilor;
- practicarea culturilor ascunse.
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O importanþã aparte în prevenirea degradãrii solului o are modul în care se
efectueazã aratul. Astfel, la executarea arãturii se vor respecta anumite reguli:
- arãtura va fi uniformã pe adâncime, fãrã a se cunoaºte trecerea de la o
brazdã la alta, ºi se realizeazã când solul este suficient de umed, astfel ca
brazda, indiferent de textura solului, sã se reverse în urma plugului;
- direcþia arãturii se va alterna în fiecare an;
- arãturile normale se efectueazã vara ºi toamna pentru însãmânþãri de
toamanã sau primavarã;
- arãturile adânci se fac toamna pe solurile grele;
- subsolajul este o lucrare specificã solurilor acide, sau unde stratul arabil
este subþire ºi este nevoie de adâncirea lui, fãrã întoarcerea brazdei. În
plus, este utilizat la distrugerea hardpanului (talpa brazdei), care se
formeaza în cazurile când nu se face o variaþie a adâncimii de la o arãturã
la alta, în scopul evitãrii formãrii acestuia;
- arãturile de desfundare se fac înaintea plãntarii viþei de vie sau în
pepinierele pomicole.
La efectuarea arãturii se vor adopta urmãtoarele bune practici agricole:
- nu se efectueazã aratul dupã recoltare, dacã sunt prezente ploi puternice
ºi furtuni. Chiar dacã se mai întârzie aceastã lucrare, pãmântul trebuie
menþinut acoperit fie cu paie sau resturi vegetale, fie prin menþinerea culturii
ascunse, acolo unde s-a utilizat aceastã tehnicã;
- pentru reducerea mineralizãrii nitraþilor prezenþi în sol, este recomandat sã
se adopte tehnologia semãnãrii direct în miriºte. De asemenea, se vor evita
pe cât posibil arãturile adânci, vitezele mãrite de lucru ºi aerarea solului
prin scarificare;
- pe terenurile în pantã arãturile trebuie sã urmãreascã strict curbele de nivel,
iar atunci când nu este posibil, cu o uºoarã înclinaþie ºi pe distanþe scurte;
- arãturile vor urmãrii configuraþia terenului ºi se va þine seama ca acestea sã
fie paralele cu ºanþurile ºi canalele existente, menþinându-se o bandã
nearatã în apropierea acestora;
- cu toate cã arãturile de varã au un rol important în sporirea producþiei, în
zonele cu precipitaþii abundente (peste 650 mm anual) ºi bine distribuite,
ca ºi pe suprafeþele irigate, este bine ca în terenul proaspãt arat sã se
însãmânþeze o culturã acoperitoare sau cu rol de îngrãºãmânt verde, care
în toamna fie cã se va recolta, fie se va mãrunþi ºi încorpora în sol; aceastã
culturã va prelua nitraþii din sol transformându-i în biomasã vegetalã uºor
mineralizabilã, în care azotul prezent va fi ferit de levigare, iar în
primãvarã, când temperatura solului va atinge 10o C, prin demineralizare
treptatã, azotul va fi uºor asimilabil de plantele de culturã.
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În scopul prevenirii ºi combaterii eroziunii solului pe terenurile arabile înclinate,
se recomandã urmãtoarele lucrãri ºi practici:
- executarea lucrãrilor ºi semãnatul culturilor prãºitoare pe curbele de nivel;
- folosirea gunoiului de grajd bine fermentat ºi a îngrãºãmintelor verzi;
- practicarea pe curbele de nivel de culturi pe fâºii, cu lãþimi în funcþie de
pantã;
- practicarea de culturi în fâºii, intercalate cu benzi înierbate permanent,
orientate pe curbele de nivel sau cu o abatere de 3-5%;
- practicarea de asolamente speciale cu plante protectoare de eroziune;
- înfiinþarea plantaþiilor antierozionale sub formã de perdele de 10-15 m
lãþime, orientate pe curbele de nivel, la pante de 20-25%;
- efectuarea lucrãrilor adecvate de îmbunãtãþiri funciare.
În scopul prevenirii ºi combaterii eroziunii solului în plantaþiile viticole, se
recomandã:
- orientarea rândurilor de vie pe curbele de nivel ºi executarea lucrãrilor
agrotehnice de întreþinere în acelaºi sens;
- executarea de biloane de pãmânt pentru reþinerea apei pe versanþi cu
pantã linã ºi uniformã;
- executarea de biloane înclinate pentru dispersarea ºi evacuarea apei;
- realizarea benzilor înierbate pe versanþi cu pante uniforme;
- realizarea de canale de coastã de nivel sau înclinate, cu debuºee naturale
sau artificiale de evacuare a apelor, în funcþie de pantã ºi tipul solului;
- înfiinþarea unor benzi de arbuºti fructiferi pe panta din amonte a drumurilor
orientate pe curbele de nivel;
- relizarea, din desfundarea terenului pe pante de peste 25%, de terase cu
platformã orizontalã, consolidate prin înierbare sau cu brazde de iarbã;
- relizarea de terase cu platformã orizontalã sau inclinatã, cu taluze
consolidate cu ziduri de piatrã.
În scopul prevenirii ºi combaterii eroziunii solului în plantaþiile de pomi, se
recomandã:
- orientarea rândurilor de pomi pe curbele de nivel ºi executarea arãturilor
în aceastã direcþie;
- în plantaþii tinere, în zonele umede ºi acolo unde existã soluri mai fertile, se
vor intercala între rândurile de pomi culturi de plante bune ºi foarte bune
protectoare;
- realizarea de benzi înierbate pe versanþii cu pante uniforme, la distanþe
diferite, în funcþie de pantã;
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Îngrãºãmintele, surse potenþiale de poluare a apei ºi a solului
Îngrãºãmintele sunt amestecuri de
substanþe simple ºi/sau compuse, de
naturã organicã sau mineralã, care se
aplicã sub formã lichidã, semifluidã sau
solidã în sol, la suprafaþã sau foliar, în
scopul sporirii fertilitãþii solului ºi a
producþiei vegetale.
Din punct de vedere al originii,
îngrãºãmintele sunt chimice (cu azot,
fosfor, potasiu, microelemente etc.),
produse industriale anorganice (minerale) ºi organice (ex. ureea ºi derivaþii
ei), organice naturale (care provin din
sectorul zootehnic), organice vegetale
(care provin de la plante verzi: lupin,
mãzãriche, latir, sulfinã etc.; ºi plante
uscate), bacteriene (nitragin, azotobacterin, fosfobacterin etc.).

Dacã îngrãºãmintele nu sunt
folosite corespunzãtor, þinînd cont
de însuºirile solului, gradul lui de
aprovizionare cu elemente nutritive, necesarul de nutrienþi al
plantelor ºi recoltele prognozate
pot deveni surse importante de
poluare a mediului ºi în special a
celui acvatic.
Este consideratã ca o bunã
practicã agricolã adaptarea
fertilizãrii ºi a momentului efectuãrii acesteia la tipul culturii
agricole ºi la însuºirile solului.
Evaluarea necesarului de nutrienþi
se face în funcþie de oferta de
nutrienþi a solului, de condiþiile
climatice locale precum ºi de
cantitatea ºi calitatea producþiei
prognozate.

Deoarece majoritatea fermierilor nu dispune de suficiente informaþii tehnice,
aceºtia sunt sfãtuiþi sã apeleze la organisme tehnice de specialitate ale MAAP
(Oficiile Judeþene de Pedologie ºi Agrochimie, care formuleazã recomandãri
de fertilizare pe baza unor analize de probe reprezentative de sol ºi material
vegetal, în corelaþie cu habitatul ºi necesitãþile nutritive ale culturii, þinând, de
asemenea, cont de însuºirile fizice ºi chimice ale îngrãºãmintelor, de
comportamentul lor în sol, de condiþiile climatice ºi de alþi factori).
Este necesar sã se întocmeascã un plan de fertilizare la nivelul fiecãrei
exploataþii agricole mai mari de 10 ha, care trebuie sã ia în primul rând în
considerare folosirea tuturor produselor ºi subproduselor cu valoare fertilizantã
de naturã organicã existente în fermã cum sunt: gunoiul de grajd, tulbureala,
nãmolul de porcine, subprodusele vegetale etc., ºi apoi, în completare,
fertilizanþi procuraþi din exterior, respectiv îngrãºãminte chimice, îngrãºãminte
organice sau îngrãºãminte organominerale.
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Datoritã specificitãþii comportamentului azotului în sol, se impune ca fertilizarea
cu acest nutrient ºi, de asemenea, tehnicile de culturã care influenþeazã
dinamica acestuia în sol sã fie conduse într-o manierã care sã limiteze la
maximum pierderile cu apã, diminuând astfel riscul de contaminare cu nitraþi a
apelor freatice ºi a apelor de suprafaþã.
Epoca de aplicare a fertilizanþilor cu azot
În continuare se prezintã recomandãri privind epocile ºi tehnicile de fertilizare
cu azot corespunzãtoare unor grupe relativ mari de culturi, dupã cum
urmeazã:
Culturi semãnate toamna
Datoritã cantitãþilor mai mari de azot mineral provenit din mineralizarea
materiei organice existente toamna în sol ºi a precipitaþiilor mai abundente din
sezonul toamnã - iarnã, existã un risc crescut de contaminare a apelor cu
N nitric prin levigare ºi scurgeri de suprafaþã. De aceste rezerve din sol trebuie
sã se þinã cont la fertilizarea culturilor de toamnã, dozele aplicate fiind la
nivelul de 1/4 din doza anualã de azot, stabilitã pe pricipiile menþionate
anterior.
Se recomandã aplicarea azotului numai sub formã amoniacalã sau amidicã.
Procedându-se în acest fel, culturile vor consuma în primele faze de vegetaþie
azotul rezidual din sol, contribuind astfel la reducerea cantitãþilor de nitraþi
antrenaþi în apele de suprafaþã ºi în cele subterane. Restul cantitãþii de azot se
aplicã în primãvarã (eventual corectatã cu valoarea Nmin). Pe soluri cu texturã
grosierã se recomandã fracþionarea acestei cantitãþi.
Culturi de primãvarã-varã
Fertilizarea de bazã se recomandã a fi fãcutã cu 1/4 pânã la 1/3 din dozã
pentru a preveni pierderile prin levigare, mai ales când sunt prognozate
precipitaþii mai abundente. Restul cantitãþii urmeazã sã fie aplicat în perioada
de consum maxim al plantelor, o datã cu lucrãrile de întreþinere a culturilor.
Culturi perene
La culturile perene viti-pomicole nu se recomandã fertilizarea cu azot în
perioda de repaus vegetativ, existând riscul unor pierderi mai mari sau mai mici
cu apa de precipitaþii ºi de suprafaþã prin scurgeri, în majoritatea lor plantaþiile
fiind situate pe terenuri cu pante mai mari sau mai mici. Fertilizarea se practicã
în timpul vegetaþiei active, în perioada de consum maxim al azotului.
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Este necesarã o serie de precauþii atunci când se efectueazã fertilizarea cu
îngrãºãminte chimice:
- evitarea fertilizãrii cu azot toamna;
- fertilizarea cu azot primãvara sã fie precedatã obligatoriu de analize
privind rezerva de nitraþi din sol pentru a se administra cantitatea strict
necesarã pentru completarea conþinutului de azot specific tipului de culturã
practicat;
- adoptarea unei maxime prudenþe atunci când terenul agricol prezintã
fenomenul de scurgere de suprafaþã; riscul este maxim când terenul este
saturat de apã sau îngheþat;
- adoptarea unor mãsuri maxime de siguranþã în cazul stocãrii, manipulãrii ºi
adminstrãrii îngrãºãmintelor chimice lichide. Astfel, rezervoarele de stocare
trebuie sã fie realizate din materiale rezistente la coroziune ºi sã aibã
volume corespunzãtoare, iar la administrarea în câmp se vor utiliza
pulverizatoare speciale, ce împiedicã dispersia în vânt, atunci când se
lucrazã în apropierea unor mase de apã;
- evitarea efectuãrii fertilizãrii pe soluri lucrate în profunzime (scarificate,
arate în profunzime sau alte arãturi adânci), pentru a împiedica penetrarea
nitraþilor spre apele subterane;
- pe terenurile în pantã, la culturile pomicole sau viticole, unde sunt frecvente
cazurile de eroziune a solului ºi pericolele de pierdere a nutrienþilor prin
scurgeri de suprafaþã, este necesar sã se asigure toate condiþiile unei
administrãri corecte a îngrãºãmintelor;
- în cadrul culturilor în sere este obligatoriu sã fie evitat ca apele provenite
din irigaþii, care conþin printre alte substanþe ºi fertilizanþi, sã fie evacuate în
afarã. Aceastã cerinþã se realizeazã prin recircularea întregii cantitãþi de
apã rezultatã din colectarea drenajului condensului ºi a apei de irigaþii;
- se vor utiliza îngrãºãminte uscate ºi cu granulaþia optimã;
- evitarea administrãrii atunci când umiditatea aerului este ridicatã: pe timp
de ceaþã, burniþã sau ploaie.
Îngrãºãmintele organice
Gunoiul se administreazã de regulã toamna, la lucrarea de bazã a solului (prin
arãturã cu întoarcerea brazdei), în condiþii meteorologice favorabile, în special
pe timp noros ºi cu vânt slab. Pe mãsurã ce gunoiul se împrãºtie, terenul este
arat cu plugul, care amestecã ºi încorporeazã bine gunoiul. Încorporarea se
face mai adânc, pânã la 30 cm, pe terenurile uºoare (nisipoase) ºi în zonele
secetoase ºi mai puþin adânci, pânã la 18-25 cm pe terenurile grele, reci ºi în
regiuni umede. În zonele mai umede se poate administra ºi primãvara.
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Îngrãºãmintele verzi se pot aplica pe orice tip de sol, dar au o eficienþã sporitã
pe solurile podzolice ºi nisipoase. Adâncimea de încorporare este între
18-25 cm, în funcþie de sol, umiditate, volum al masei vegetale, etc. Pe solurile
grele argiloase, ca ºi pe nisipurile din zonele secetoase se recomandã ca
încorporarea sã se facã cu cel puþin 30-45 de zile înaintea semãnatului de
toamnã. În schimb, în zonele cu ploi suficiente, încorporarea este bine sã fie
fãcutã numai cu 2-3 sãptãmâni înaintea semãnatului de toamnã. Pentru
semãnãturile de primãvarã, acest tip de îngrãºãmânt este deosebit de indicat,
cu condiþia ca îngroparea acestuia sã fie fãcutã toamna cât mai târziu.
Descãrcarea sau depozitarea gunoiului în apropierea surselor de apã, golirea
sau spãlarea buncãrelor ºi utilajelor de administrare a îngrãºãmintelor de orice
fel în apele de suprafaþã sau în apropierea lor sunt interzise, conducând la
poluarea mediului ºi se sancþioneazã potrivit legii.
În timpul administrãrii îngrãºãmintelor organice naturale lichide ºi pãstoase se
vor adopta bunele practici, în scopul evitãrii trecerii acestora în masele de apã:
- sã se aibã în vedere condiþiile meteorologice ºi starea solului; astfel se va
evita împrãºtierea pe timp cu vânt, cu soare puternic, în timpul ploilor, iar
iarna în timpul ninsorilor sau pe solul îngheþat sau acoperit cu zãpadã.
- sã se evite orice descãrcare accidentalã sau intenþionatã a acestor lichide,
din rezervorul sau cisterna utilajului de administrare, în apropierea oricãrei
surse de apã sau direct în acestea. Este necesar ca rezervorul sau cistema
sã fie protejate sau construite din materiale anticorozive, verificate ºi
garantate pentru o perioadã de minimum 3 ani; atât la transportul, cât ºi la
administrarea acestor îngrãºãminte, pierderile tehnologice sau prin
neetanºeitãþi trebuie reduse în totalitate.
Utilajele folosite la administrare trebuie sã asigure reglarea precisã a normelor în
intervalul 5-100 m3/ha, cu precizia de reglare a normei de 5 m3/ha în intervalul
normei de 5-20 m3/ha ºi 10 m3/ha în intervalul normelor de 20-100 m3/ha.
Uniformitatea de administrare la suprafaþa solului, pe lãþimea de lucru, trebuie
sã fie de peste 75%. Abaterea normei pe parcursul descãrcãrii complete a unui
rezervor plin trebuie sã fie sub 15%. Îngrãºãmintele trebuie sã fie amestecate
continuu în rezervor, în vederea omogenizãrii, atât în timpul transportului, cât ºi
înaintea ºi în timpul administrãrii. Nu sunt permise zone neacoperite între
trecerile alãturate sau pe zonele de întoarcere ºi nici zone de suprapunere,
care pot fi astfel încãrcate cu nitraþi.
22

Principii ºi practici privind reducerea poluãrii apelor cu nitraþi proveniþi din agriculturã

În nici un caz nu se vor efectua reparaþii sau alte operaþii, în afara celor
tehnologice, dacã utilajul este încãrcat parþial sau total. Din construcþie, aceste
utilaje trebuie sã permitã curãþarea rezervorului ºi a echipamentelor simplu ºi
rapid, fãrã sã permitã poluarea mediului.
În vederea evitãrii tasãrii solului, utilajele respective trebuie sã fie dotate cu
anvelope cu balonaj mare, care vor asigura o presiune pe sol de cel mult
2,2 kgf/cm2, atunci când sunt încãrcate la capacitatea maximã.

Se va evita administrarea gunoiului, ca ºi a oricarui tip de îngrãºãmânt, pe timp
de ploaie, ninsoare ºi soare putemic ºi pe terenurile cu exces de apã sau
acoperite cu zãpadã. În plus faþã de cele arãtate mai sus, nu se recomandã sã
fie aplicate dacã:
- solul este puternic îngheþat;
- solul este crãpat (fisurat) în adâncime, sau sãpat în vederea instalãrii unor
drenuri sau pentru a servi la depunerea unor materiale de umpluturã;
- câmpul a fost prevãzut cu drenuri sau a suportat lucrãri de subsolaj în
ultimele 12 luni.
Se impune pãstrarea de fâºii de protecþie faþã
de aceste ape, late de minimum 5 - 6 m în
cazul cursurilor de apã, cu excepþia dejecþiilor
lichide, la care banda de protecþie trebuie sã
fie latã de cel puþin 30 m pentru cursuri de
apã ºi de 100 m pentru captãri de apã
potabilã. În zonele de protecþie nu se aplicã ºi
nu se vehiculeazã îngrãºãminte.

Mãsuri speciale la aplicarea îngrãºãmintelor se
impun pe terenurile din
vecinãtatea cursurilor de
apã, lacurilor, captãrilor de
apã potabilã, care sunt
expuse riscului de poluare
cu nitraþi (ºi în unele situaþii
cu fosfaþi) transportaþi cu
apele de drenaj ºi scurgerile de suprafaþã.

Pe soluri periodic saturate cu apã sau
inundate, trebuie ales momentul de aplicare a
îngãºãmintelor atunci când solul are o umiditate corespunzãtoare, evitându-se
astfel pierderile de azot nitric cu apele de percolare ºi cu scurgerile, precum ºi
pierderile prin denitrificare sub formã de azot elementar sau oxizi de azot.
Pe cât posibil, trebuie evitatã aplicarea îngrãºãmintelor cu azot pe soluri în
pantã, îngheþate sau acoperite cu zãpadã, deoarece existã riscul de spãlare a
nitraþilor la încãlzirea vremii.
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Planuri de fertilizare ºi registrul evidenþei utilizãrii fertilizanþilor
în exploataþiile agricole
Fiecare producãtor agricol trebuie sã înþeleagã necesitatea evaluãrii corecte ºi
urmãririi periodice a necesarului de nutrienþi ai plantelor, în baza unor
previziuni realiste, în funcþie de condiþiile tehnologice locale, sol, climã ºi
randamentul scontat al producþiei. În acest mod se pot evita excesele ºi se pot
corecta deficitele de nutrienþi.
O atenþie specialã trebuie acordatã fertilizãrii cu azot, din cauza complexitãþii
comportamentului acestui nutrient în sol ºi a uºurinþei cu care se poate pierde sub
formã de nitraþi prin antrenare cu apele de infiltraþie ºi cu scurgerile de suprafaþã.
Din raþiuni economice dar ºi de ordin ambiental, se impune o corectã gestiune
a îngrãºãmintelor la nivelul exploataþiei agricole sau agro-zootehnice. Pentru
atingerea acestui obiectiv este necesar sã se alcãtuiascã un plan de fertilizare
cu azot ºi cu ceilalþi nutrienþi, pentru fiecare culturã, respectiv solã sau parcelã
ocupatã de o anumitã culturã.
În planul de fertilizare trebuie specificat tipul de îngrãºãmânt folosit, cantitatea,
epocile ºi tehnicile de aplicare. El trebuie alcãtuit pe baza unui studiu
agrochimic efectuat de organele de specialitate.
În planul de fertilizare o atenþie deosebitã trebuie acordatã utilizãrii dejecþiilor
organice lichide ºi semilichide provenite din fermã sau din exterior, deoarece
acestea pot conþine unele elemente sau substanþe nocive, cum sunt de exemplu
metalele grele, capabile sã se
Cantitatea de îngrãºãminte minerale ºi acumuleze în sol ºi sã producã
organice aplicatã pe unitatea de fenomene de toxicitate în lanþul
suprafaþã nu trebuie sã depãºeascã trofic.
170 - 210 kgN/ha/an. În acestea
trebuie inclus ºi azotul din dejecþiile Dupã stabilirea dozelor de nutrienþi
lichide ajuns direct pe sol de la necesare pentru realizarea unei
animale în timpul pãºunatului. Pentru recolte raþional planificatã, se
exploataþiile din zone vulnerabile la procedeazã la o inventariere a
poluarea apelor cu nitraþi este materialelor fertilizante existente
interzisã
depãºirea
cantitãþilor sau produse în fermã ºi apoi la
procurarea în completare de alþi
menþionate.
fertilizanþi.
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Pe lângã planul de fertilizare, în exploataþie trebuie þinut un registru privind
istoricul fertilizãrii pe fiecare parcelã sau solã, în care trebuie notate în fiecare
an plantele cultivate, tipul ºi dozele de îngrãºãminte aplicate, concentraþia
acestora în nutrienþi, momentele de aplicare ºi producþiile obþinute. Asemenea
informaþii sunt deosebit de utile la perfecþionarea permanentã a planului de
fertilizare precum ºi în gestionarea economicã a exploataþiei.
Mãsuri de protectie a solului împotriva eroziunii hidrice
Evitarea lucrãrilor sau reducerea numãrului lor, lucrarea solului sau intrarea pe
soluri umede sunt de o mare importanþã. Pe solurile
susceptibile la eroziune, compactarea de suprafaþã Riscul erozional poate
reduce capacitatea solului de a absorbi apa, fi semnificativ redus
aceasta determinând apariþia bãltirii ºi intensificarea printr-un management
eroziunii. Aceste procese negative ar trebui agricol cât mai bun.
corectate înainte de a semãna cultura urmãtoare.
Sã se evite pregãtirea unui pat germinativ fin care determinã apariþia
proceselor de degradare fizicã la suprafaþã: colmatarea spaþiului poros ºi
crustificarea. Este necesarã în aceste condiþii creºterea conþinutului de materie
organicã pentru prevenirea proceselor degradãrii fizice de suprafaþã.
Pentru protecþia solului, mai ales la suprafaþã, acoperirea cu vegetaþie este
crucialã. Acolo unde riscul erozional este ridicat, semãnatul culturilor de iarnã
ºi reînsãmânþarea culturilor ierboase este de mare importanþã. Cel puþin 25%
din suprafaþa arabilã ar trebui acoperitã cu astfel de culturi. În astfel de situaþii,
prãºitoarele trebuie evitate.
Semãnatul ºi cultivarea plantelor, ca ºi toate celelalte operaþii agricole pe
terenurile care sunt situate în pantã, trebuie sã se efectueze doar pe curbele de
nivel. Pentru agricultura mecanizatã este de preferat ca la arabil sã se utilezeze
doar acele terenuri care au pantã rezonabilã.
Pentru zonele care au terenuri în pantã abruptã sau nivel ridicat de
neuniformitate, doar efectuarea lucrãrilor pe curbele de nivel nu este suficientã.
În aceste zone, lucrãrile agricole efectuate transversal pe curbele de nivel
conduc la intensificarea proceselor de scurgere, cu deosebire pe urmele
maºinilor agricole. Pe terenurile cu pantã mare acest risc este deosebit de mare.
Dupã efectuarea lucrãrilor de recoltare, pentru protejarea solului la suprafaþã,
este necesar ca resturile vegetale tocate sã rãmânã pe teren.
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Solul nu va fi niciodatã menþinut ca "ogor negru sau curat de resturi vegetale".
De altfel, aceastã mãsurã este recomandabilã pentru toate solurile care sunt în
folosinþã la arabil. Pentru aceasta lucrarea de arãturã cu întoarcerea brazdei
poate fi înlocuitã cu o lucrare superficialã de discuit sau o altã lucrare
asemãnãtoare efectuatã de exemplu cu cizelul (uneori recunoscute ca lucrãri
de conservare a solului). Astfel de practici au avantajul cã genereazã creºterea
conþinutului de materie organicã în stratul superficial al solului.
În perioada de iarnã este de preferat ca solul sã fie acoperit cu vegetaþie (sã
rãmânã nelucrat), deci ca miriºte, porumbiºte, sau acoperit cu mulci vegetal.
Porumbiºtea nu oferã suficientã protecþie împotriva eroziunii ºi, din acest motiv,
nu numai porumbul, dar ºi alte prãºitoare sunt evitate.
Terenul pregãtit pentru plantarea cartofilor (bilonat) ºi în general patul
germinativ pregãtit pentru cultura legumelor prezintã un risc ridicat faþã de
procesele erozionale.
Dacã irigarea este necesarã, atunci aplicarea apei trebuie astfel realizatã încât
procesele de scurgere ºi erozionale sã fie evitate. Este necesar ca apa de
irigaþie sã se aplice în acord cu cerinþele culturilor, sã nu se aplice în exces, sã
nu se aplice norme de udare mari, iar dacã este aplicatã prin aspersiune,
mãrimea picãturii este de preferat sã fie cât mai redusã. Dacã procesele de
scurgere încep sã aparã, se va renunþa la irigaþie sau se va trece la irigare
localizatã.
Dacã eroziunea prin apã este o problemã serioasã atunci este necesar sã se
aplice ca primã urgenþã urmãtoarele mãsuri:
- crearea de benzi înierbate permanente ca mijloace tampon, ca spaþii
strategice pe terenurile situate în pantã, pentru reducerea proceselor de
scurgere ºi colmatare a vãilor adiacente sau a apelor de suprafaþã;
- modificarea structurii culturilor în rotaþie, introducerea ierburilor perene,
pãstrarea acoperitã cu resturi vegetale a suprafeþei solului;
- îmbunãtãþirea hidrostabilitãþii agregatelor structurale ale solului la
suprafaþã prin aplicare de materiale organice (îngrãºãminte de la
complexele de animale, nãmoluri compostate, resturi vegetale etc.) sau prin
utilizare de stabilizatori sau condiþionatori chimici (PAM, VAMA, POLINILI)
acolo unde este posibil;
- construirea unor mici diguleþe, gãrduleþe de-a lungul curbelor de nivel
pentru reducerea scurgerilor.
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Benzile tampon sunt permanent înierbate cu ierburi cultivate sau cu vegetaþie
naturalã. Acestea au un rol deosebit de important în prevenirea proceselor de
scurgere ºi astfel în pãtrunderea ºi depunerea sedimentelor în apele de
suprafaþã. Totuºi, acestea nu reprezintã o soluþie de lungã duratã pentru
reducerea poluãrii apelor cu sedimente ori pentru reducerea levigãrii
nutrienþilor ºi a altor agrochimicale. Acolo unde existã un proces erozional
sever, sau scurgeri excesive, acestea pot fi diminuate pe alocuri prin realizarea
unor canale preferenþiale de scurgere. Acolo unde aceste benzi tampon sunt
eficiente, lãþimea lor optimã depinde de tipul de sol, climat, topografie, putând
fi cuprinsã între 2 ºi 50 m. În Uniunea Europeanã s-a pledat pentru reducerea
acestei lãþimi, astfel cã 2 pânã la 6 m poate fi consideratã o lãþime
acceptabilã.
Dacã un proprietar are un teren arabil impozabil, dar care este afectat de
cãtre eroziune sau un alt proces grav de degradare, atunci existã posibilitatea
de a treace la altã categorie. De aceea, este necesar sã fie consultaþi specialiºti
în domeniul respectiv. Atunci când se trece la împãdurirea sau defriºarea unei
zone, este obligatoriu sã se ia mãsuri pentru evitarea procesele erozionale.
Tasarea
Compactarea solului în stratul superior, dar mai ales în straturile adânci, poate
afecta sever solurile ºi poate fi doar parþial înlãturatã, iar costurile sunt
semnificative. Compactarea este un factor restrictiv deosebit de important al
creºterii sistemului radicular, reducând infiltraþia apei în sol ºi crescând riscul
excesului de umiditate la suprafaþã, dar ºi pe profilul de sol. Pot creºte
procesele de scurgere, care mãresc riscul inundaþiilor, cresc astfel ºi procesele
erozionale ºi transferul potenþialilor poluanþi (inclusiv nutrienþi ºi pesticide) la
suprafaþa apelor potabile.
Pãtrunderea aerului în sol este restricþionatã, astfel cã activitatea biologicã ºi
creºterea rãdãcinilor sunt direct ºi indirect afectate. Aceasta reduce fertilitatea
solului, dar în special accesibilitatea nutrienþilor cãtre plante. De aceea, este
extrem de important de a reduce orice forme ale compactãrii solului, mai ales
acolo unde procesele naturale de refacere nu au intensitate ridicatã, sau
solurile respective au o capacitate de resilienþã redusã.
Folosirea maºinilor agricole sau a oricãror maºini pe terenuri prea umede
conduce la compactarea severã a solului ºi la reducerea semnificativã a
sistemului radicular. De asemenea, pãºunatul, mai ales pe terenurile umede,
poate conduce la degradarea structurii solului determinând probleme similare.
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Întotdeauna când se apeleazã la utilizarea maºinilor agricole, pentru orice fel
de lucrare, este absolut necesar sã se cunoascã starea de umiditate.
Echipamentele de mare putere ca ºi lucrãrile numeroase efectuate la suprafaþã
pentru pregãtirea patului germinativ "fin" provoacã formarea unui strat fin durcompact (crustã) mai ales pe solurile prãfoase, pe cele degradate la suprafaþã,
pe cele cu un conþinut redus de materie organicã, în special dupã ploi intense
ce au loc imediat dupã lucrãrile mecanice. Acesta reduce, chiar stopeazã
germinaþia seminþelor ºi rãsãrirea plantelor ºi stimuleazã procesele de scurgere
ºi eroziune.
Maºinile agricole de mare capacitate nu constituie neapãrat un risc mai ridicat
pentru solurile "nelucrate". Aceasta pentru cã au capacitate de lucru mai mare
ºi dacã acþioneazã în condiþii optime de umiditate. De asemenea, presiunea
redusã din pneuri, roþile duble, ori vehiculele tractate pot fi extrem de utile în
prevenirea proceselor de degradare a solului.
Un alt factor deosebit de important este sarcina pe osie, ºi de aceea este
nevoie de consultanþã de specialitate pentru a fi în acord cu specificul solului,
în mod deosebit pentru solurile lutoase, prãfoase ºi argiloase. Totuºi, atunci
când condiþiile sunt improprii, maºinile agricole de mare putere pot provoca
compactare de adâncime (sub 25-30 cm chiar pânã la 40-60 cm), fiind foarte
dificil de ameliorat ºi, de asemenea, foarte costisitor. Subsolajul distruge
straturile de sol compactate.
Afânarea adâncã ºi omogenizarea solului
În anumite condiþii, amestecarea stratului superior de sol cu cele inferioare
poate contribui la îmbunãtãþirea caracteristicilor fizice, prin aportul de argilã în
solurile nisipoase sau materie organicã în solurile degradate sau cu profil scurt.
Totuºi, de regulã, se va evita "diluþia" stratului superficial cu material adus din
adâncime la suprafaþã, deoarece acesta contribuie la reducerea fertilitãþii,
provocând degradarea fizicã.
Nu se va ara mai adânc de cel mult 30 cm pe solurile nisipoase fine, pe solurile
prãfoase, care au un conþinut redus de materie organicã, mai ales dacã
subsolul este ºi mai sãrac în material organic. Dacã în aceste condiþii subsolul
este arat, atunci nivelul de stabilitate al suprafeþei devine chiar mai redus. În
consecinþã, degradarea covorului vegetal de cãtre eroziunea eolianã ºi hidricã
poate fi ºi mai mult intensificatã.
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Afânarea adâncã, prin omogenizarea diferitelor straturi de sol, contribuie la
scãderea conþinutului de nutrienþi accesibili pentru plante, la realizarea unui
pat germinativ mai grosier ºi la încãlzirea mai lentã a solului în primãvarã.
Pajiºtile care sunt situate pe soluri cu texturã finã, cu drenaj intern defectuos, au
o structurã bine dezvoltatã cu microagregate doar în stratul superficial cu o
grosime de numai câþiva centimetri. Aceste pajiºti trebuie reînsãmânþate doar în
condiþii speciale. Aplicarea arãturii pe astfel de soluri nu face decât sã
contribuie la reducerea conþinutului de materie organicã, la distrugerea
drenajului natural ºi astfel la creºterea riscului de degradare antropicã de cãtre
maºinile agricole ºi animale. În acest mod, managementul unor astfel de soluri
va fi ºi mai dificil de realizat în anii urmãtori. Dacã, totuºi, este necesarã o
reînsãmânþare a acestor terenuri, atunci aceasta se va aplica la suprafaþã sau
se vor utiliza tehnici de lucrare care sã afecteze doar un strat superficial de sol.
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Capitolul 2 - Politici ºi legislaþie privind mediul ºi
agricultura
Aºa cum menþionam ºi în capitolul anterior, conexiunile dintre agriculturã ºi
mediu sunt de necontestat. Tocmai de aceea, în Uniunea Europeanã au fost
adoptate o serie de norme ºi reglementãri care sã previnã ºi sã ajute la
monitorizarea impactului agriculturii asupra mediului, inclusiv în ceea ce
priveºte conþinutul de nitraþi ºi nitriþi din apã. Þinând cont de faptul cã România
este þarã candidatã la Uniunea Europeanã ºi cã este aºteptat sã devina Stat
Membru la 1 ianuarie 2007, aceste reglementãri au fost transpuse ºi în
legislaþia româneascã, devenind obligatorii. Aceste norme, împreunã cu
politicile pe care le integreazã, reprezintã cadrul atât pentru protecþia mediului
cât ºi pentru modul în care se vor desfãºura de acum înainte activitãþile
agricole, pentru a þine cont de standardele de mediu. Mai jos, vã vom prezenta
principalele politici ºi reglementãri europene în domeniul agriculturii ºi mediului
ºi modul în care ele sunt ºi vor fi implementate în România.
I. Politica de mediu
A. În Uniunea Europeanã
Uniunea Europeanã acordã o importanþã specialã problemelor legate de
mediu ºi protecþia apei. Principalul document legislativ care reglementeazã
protecþia apei este Directiva-Cadru Apã (Water Framework Directive
no. 2000/60/CE), adoptatã în 2000, care a rãspuns unor cerinþe din ce în ce
mai mari din partea publicului ºi a organizaþiilor neguvernamentale pentru a
pãstra calitatea râurilor, lacurilor, a apei freatice ºi a celei costiere.
Politica referitoare la protecþia apei a fost iniþiatã în 1975, de atunci fiind
adoptate o serie de norme europene privind calitatea apei potabile ºi a apei
de îmbãiere. Cu toate acestea, în 1995 a apãrut necesitatea unei reformulãri
fundamentale a acestei politici, în special pentru creºterea gradului de
conºtientizare a cetãþenilor ºi a altor pãrþi implicate referitor la importanþa apei.
În acelaºi timp, era nevoie ca politica referitoare la apã ºi managementul
surselor de apã sã fie abordate în mod coerent. Ca urmare a unei serii de
consultãri extinse cu toþi factorii interesaþi în Uniunea Europeanã, a fost
identificatã "fragmentarea" politicii publice referitoare la apã, atât în ceea ce
priveºte obiectivele ei, cât ºi mijloacele pentru atingerea lor. Consultãrile au
relevat cã era nevoie de o singurã lege care sã abordeze aceste probleme.
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Aºa a apãrut Directiva-Cadru Apã, care a inclus urmãtoarele elemente cheie:
- extinderea protecþiei apelor cãtre toate corpurile de apã de suprafaþã sau
subterane;
- atingerea "stãrii bune" a apelor pânã în 2015;
- realizarea managementului apei pe bazine hidrografice;
- o abordare combinatã a limitelor maxime de emisii ºi a standardelor de calitate;
- stabilirea unor preþuri corecte pentru apã;
- implicarea mai mare a cetãþenilor;
- coordonarea ºi adaptarea legislaþiei.
Vom detalia mai jos câteva din aceste elemente4.
Un sistem unic de management al apei
A fost adoptat un sistem unic de management al apei, realizat pe bazine
hidrografice (o unitate geograficã ºi hidrologicã naturalã), acesta aducând
mai multe beneficii ºi fiind mai eficient decât dacã ar fi aplicat în limite
administrative ºi politice. Pentru fiecare componentã a unui bazin (care poate
trece de graniþele naþionale) trebuie acum realizat un plan de management,
care trebuie înnoit la fiecare ºase ani.
Coordonarea obiectivelor
Existã o serie de obiective în funcþie de care este protejatã calitatea apei.
Principalele obiective la nivel european sunt: protejarea ecologiei acvatice,
protejarea specificã a habitatelor valoroase ºi unice, protejarea surselor de apã
potabilã ºi protejarea apei de îmbãiere. De toate aceste obiective trebuie þinut
cont în fiecare bazin hidrografic. Este clar cã ultimele trei obiective (referitoare
la habitate, apa de bãut ºi de îmbãiere) sunt aplicabile numai în corpuri de apã
specifice (spre exemplu zone umede, cele de unde se extrage apa, cele utilizate
în mod special pentru îmbãiere). Pe de altã parte, protecþia ecologicã se aplicã
tuturor corpurilor de apã.
Managementul bazinului hidrografic
La nivel comunitar au fost adoptate o serie de mãsuri care sã abordeze probleme
specifice de poluare a apei, spre exemplu: Directiva referitoare la Tratarea
Apelor Uzate Urbane ºi Directiva Nitraþi (ambele tratând problema eutrofizãrii ºi
a efectelor poluãrii asupra sãnãtãþii); Directiva referitoare la Prevenirea ºi
Controlul Poluãrii, care abordeazã problema poluãrii cu substanþe chimice.
Sursa: Pagina web a Directoratului General de Mediu al Comisiei Eurpene,
http://europa.eu.int/comm/environment/water/water-framework/index_en.html

4
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Scopul este coordonarea aplicãrii acestora astfel încât sã fie atinse obiectivele
menþionate mai sus.
Cum se face acest lucru? În primul rând, obiectivele sunt stabilite pentru fiecare
bazin hidrografic. Apoi, este realizatã o analizã a impactului uman asupra apei,
pentru a vedea cât de îndepãrtatã este starea fiecãrui corp de apã din bazinul
hidrografic respectiv de "starea bunã" stabilitã de directivã. Este analizat efectul
pe care l-ar avea aplicarea totalã a legislaþiei europene pe fiecare dintre aceste
corpuri de apã. Dacã se estimeazã cã aplicarea normelor UE rezolvã
problema, atunci totul este în regulã ºi activitãþile impuse de legislaþie vor
conduce la îndeplinirea obiectivelor. Dar, daca acest lucru nu se întâmplã,
atunci fiecare Stat Membru trebuie sã idenitifice exact sursele problemelor ºi sã
creeze mãsuri suplimentare care sã conducã la îndeplinirea obiectivelor. Aceste
mãsuri pot include controale mai stricte ale emisiilor de poluanþi din industrie ºi
agriculturã sau ale surselor de apã uzatã urbanã.
Toate elementele acestei analize trebuie sã fie incluse în planurile de
management ale bazinelor. Planul este o detaliere a modului în care obiectivele
stabilite pentru un bazin hidrografic urmeazã sã fie aplicate în perioada de timp
stabilitã (referitor la starea ecologicã, starea cantitativã, nivelul substanþelor
chimice ºi starea ariilor protejate). Fiecare plan trebuie sã includã toate
rezultatele analizei de mai sus: caracteristicile bazinului, idenitificarea impactului
activitãþilor umane asupra stãrii apelor din bazinul respectiv, estimarea efectelor
legislaþiei existente asupra acestora, "distanþa" dintre starea actualã ºi
obiectivele propuse ºi metode de reducere a acesteia.
În ceea ce priveºte poluarea apelor cu nitraþi, în 1991 a fost adoptatã Directiva
91/676/EEC (aºa-numita Directivã Nitraþi). Aceasta este un instrument care sã
conducã la reducerea poluãrii apei cu nitraþi proveniþi din surse agricole ºi sã
previnã apariþia ei în viitor. Directiva obligã Statele Membre (SM) sã
implementeze o serie de mãsuri, majoritatea în conexiune cu activitãþile agricole,
care sã protejeze apele de suprafaþã precum ºi cele subterane ºi cele marine de
poluarea cu nitraþi.
Directiva menþioneazã urmãtoarele5:
- Art. 3: obligativitatea idenitificãrii de cãtre fiecare SM a zonelor vulnerabile
la poluarea cu nitraþi proveniþi din surse agricole (conform unor criterii
stabilite de cãtre directivã). În mãsura în care poluarea provine de pe
teritoriul unui Stat Membru vecin, acesta trebuie anunþat prin notificare, la fel
Sursa: Pagina web a Directoratului General de Mediu al Comisiei Europene,
http://europa.eu.int/comm/environment/water/water-nitrates/index_en.html
5
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ca ºi Comisia Europeanã, urmând sã se stabileascã în comun mãsuri pentru
reducerea ºi prevenirea poluãrii. Identificarea zonelor vulnerabile trebuie
actualizatã la fiecare patru ani.
- Art. 4: fiecare Stat Membru trebuie sã stabileascã un Cod de Bune Practici
Agricole, care sã fie implementat de fermieri în mod voluntar ºi, dacã este
necesar, un program care sã includã mãsuri de instruire ºi informare pentru
fermieri, promovând aplicarea Codului de Bune Practici Agricole.
- Art. 5: Statele Membre trebuie sã realizeze programe de acþiune pentru
zonele vulnerabile la poluarea cu nitraþi. Aceste programe vor þine cont de
datele tehnice ºi ºtiinþifice disponibile (referitoare la sursele poluãrii cu nitraþi)
ºi de condiþiile de mediu ale fiecarui SM. De asemenea, trebuie
implementate mãsuri de monitorizare, care sã conducã la idenitificarea
eficienþei programelor de acþiune în reducerea poluãrii cu nitraþi.
- Art. 6: Pentru a identifica zonele vulnerabile se va realiza monitorizarea
apelor dulci pe o perioadã de un an, aceasta repetându-se o datã la patru
ani pentru a actualiza starea apelor;
- Art. 10 ºi 11: SM vor trimite, dupã patru ani de la intrarea în vigoare a
acestei directive, un raport de implementare a acesteia cãtre Comisia
Europeanã, aceasta urmând sã publice un raport general de implementare
a directivei în statele UE.
Zone vulnerabile = suprafeþele
Directiva Nitraþi stabileºte cantitatea de teren agricol de pe teritoriul
maximã admisã de nitraþi în apã, anume þãrii prin care se dreneazã
50 mg/l ºi de nitriþi - 0.3 mg/l.
scurgerile difuze în apele
poluate sau expuse poluãrii cu
Aceastã directivã a fost impementatã
inclusiv cu ajutorul Politicii Agricole nitraþi ºi care contribuie la
Comune, care a furnizat în principal poluarea acestor ape.
fonduri pentru implementarea bunelor Sursa: Hotãrâre de Guvern nr. 964
practici în agriculturã ºi a agriculturii din 13 octombrie 2000 privind
aprobarea Planului de acþiune pentru
ecologice.
protecþia apelor împotriva poluãrii cu
nitraþi proveniþi din surse agricole.

În 2002, Comisia Europeanã a publicat
un raport asupra implementãrii Directivei
Nitraþi6, care rezumã eforturile Statelor Membre în aplicarea directivei,
rezultatele monitorizãrii apelor ºi ale aplicãrii programelor de acþiune în
perioada 1991-2000. Raportul menþioneazã cã reþelele de monitorizare a
apei, deºi incomplete ºi incoerente, au arãtat cã peste 20% din apele subterane
Sursa: Pagina web a Directoratului General de Mediu al Comisiei Europene,
http://europa.eu.int/comm/environment/water/water-nitrates/index_en.html
6
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din UE sunt poluate cu cantitãþi mari de nitraþi, nivelul lor fiind în creºtere în
special în zonele în care se practicã intensiv zootehnia ºi se utilizeazã
fertilizatori pe terenurile agricole. Cel putin 30-40% din râurile ºi lacurile din
UE prezintã semne ale eutrofizãrii ºi aduc cantitãþi mari de azot în apele
marine, agricultura fiind sursa a 50% pânã la 80% din azotul existent în apele
Uniunii Europene. Efectele programelor de acþiune implementate vor deveni
vizibile mai târziu (din cauza faptului cã nitraþii sunt eliminaþi din sol ºi apã în
mod treptat, în cursul mai multor ani), însã existã o serie de exemple de succes
în regiuni în care au fost realizate diseminarea informaþiilor ºi consiliere
referitoare la bunele practici agricole, împreunã cu analize periodice ale
solului (în Danemarca, unele Landuri germane ºi estul Franþei).
De asemenea, raportul a menþionat cã Politica Agricolã Comunã susþine
implementarea directivei prin luarea în calcul a aspectelor de mediu conexe.
O politicã agricolã orientatã mai mult cãtre calitate ºi nu cãtre cantitate, care
sã încurajeze agricultura extensivã, sã susþinã crearea unor zone tampon
naturale ºi utilizarea echilibratã a fertilizanþilor va contribui ºi în viitor la
implementarea directivei. Cu toate acestea, aplicarea directivei nu poate fi
susþinutã numai prin mãsuri ale PAC, întrucât controlul emisiilor de azot este în
principal sarcina Directivei Nitraþi. Trebuie încurajatã realizarea unor studii
referitoare la mãsurile de prevenire a poluãrii, pentru a ajuta la crearea unor
programe de acþiune potrivite ºi pentru a orienta practicile agricole cãtre cele
care sunt eficiente în prevenirea poluãrii cu nitraþi. Este necesar ca Statele
membre sã întãreascã cercetãrile ºi controalele asupra terenurilor agricole
(incluzând verificarea planurilor de fertilizare ºi a aplicãrii lor, depozitarea ºi
utilizarea bãlegarului, analiza solurilor, realizarea zonelor tampon etc.) ºi sã
introducã mai multe penalitãþi pentru producãtorii care nu respectã ecocondiþionalitatea (vezi mai jos).
B. În România
Ca urmare a procesului de integrare a României în Uniunea Europeanã,
directivele UE au fost transpuse în totalitate în legislaþia naþionalã, urmând ca
acestea sã fie implementate pânã în 2007 sau, dupa caz, pânã la un anumit
termen stabilit prin negocierile România-UE, în cadrul perioadelor de tranziþie.
Referitor la legislaþia privind apa, Legea Apelor nr. 106/1996 a fost
completatã prin Legea nr. 310/2004. Modificãrile includ ºi transpunerea
directivelor UE (Directiva Cadru Apã ºi Directivele fiice), introducând principiile
protecþiei mediului utilizate în UE (prevenire, precauþie, evitarea daunelor la sursã
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ºi "poluatorul plãteºte"), obligativitatea managementului resurselor de apã pe
bazine hidrografice ºi realizarea planurilor de management aferente,
identificarea zonelor protejate, norme îmbunãtãþite privind evacuarea apelor
uzate ºi poluarea accidentalã, realizarea programelor de monitoring pentru
evaluarea stãrii corpurilor de apã ºi a zonelor protejate pânã în decembrie
2006, reevaluarea costurilor pentru utilizarea apei în special pentru industrie,
agriculturã ºi alimentarea cu apã a populaþiei, astfel încât sã genereze o
utilizare mai eficientã a resurselor de apã etc.
Ca urmare a completãrii Legii Apelor au fost idenitificate bazinele hidrografice
pe baza cãrora se va realiza managementul resurselor de apã. Astfel, au fost
identificate 11 bazine hidrografice, anume: Someº-Tisa, Criºuri, Mureº, Banat,
Jiu, Olt, Argeº-Vedea, Buzãu-Ialomiþa, Siret, Prut ºi Dobrogea-Litoral. Judeþul
Cãlãraºi este inclus în douã bazine hidrografice, Argeº-Vedea ºi BuzãuIalomiþa.
Pentru fiecare bazin identificat a fost creat câte un Comitet de Bazin, al cãrui
secretariat este asigurat de Direcþia Regionalã a Apelor din zona respectivã.
Conform legii, obiectivele care au stat la baza creãrii acestor structuri au fost:
implicarea în activitatea decizionalã a beneficiarilor din teritoriu ºi colaborarea
organismelor teritoriale de gospodãrirea apelor cu instituþiile administraþiei
publice locale pentru menþinerea echilibrului dintre conservarea ºi dezvoltarea
durabilã a resurselor de apã. Fiecare Comitet de Bazin are în componenþã7
15 membri, reprezentanþi ai autoritãþilor centrale, regionale ºi locale
(1 reprezentant al Ministerului Mediului ºi Gospodãririi Apelor ºi un
reprezentant al unei Agenþii de Protecþie a Mediului din judeþele aferente
bazinului hidrografic respectiv; un reprezentant al Ministerului Sãnãtãþii; un
prefect; 2 reprezentanþi ai Companiei Naþionale "Apele Române"; un
preºedinte de consiliu judeþean; 3 primari, dintre care 2 primari de municipii ºi
un primar de oraº sau de comunã, un reprezentant din cadrul oficiilor judeþene
de protecþie a consumatorilor), ai utilizatorilor de apã din bazinul hidrografic
respectiv ºi ai unei organizaþii neguvernamentale pentru protecþia mediului sau
pentru protecþia consumatorilor.
Comitetul de bazin are ca principalã sarcinã realizarea managementului
integrat al apelor, prin urmãtoarele tipuri de activitãþi:
- avizeazã planurile de management, programele de mãsuri pentru atingerea
7

HG nr. 1212 din 29 noiembrie 2000, publicata în MO nr. 644 din 11.12.2000.
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obiectivelor din planurile de management ºi realizarea lucrãrilor,
instalaþiilor ºi amenajãrilor de gospodãrirea apelor;
- avizeazã planurile de prevenire a poluãrilor accidentale ºi de înlãturare a
efectelor lor, elaborate în funcþie de condiþiile bazinului hidrografic
respectiv;
- aprobã schemele locale, stabilind prioritãþile tehnice ºi financiare ºi
urmãreºte sã le integreze în schemele directoare;
- propune revizuirea normelor ºi standardelor din domeniul gospodãririi
apelor ºi, în caz de necesitate, elaborarea normelor de calitate a apei
evacuate, proprii bazinului hidrografic; aceste norme pot fi mai exigente
decât cele la nivel naþional;
- stabileºte norme speciale pentru evacuãri de ape uzate, dacã este necesar,
pentru respectarea normelor stabilite de calitatea apelor;
- aprobã încadrarea în categorii de calitate a cursurilor de apã din bazinul
hidrografic respectiv;
- recomandã prioritãþile privind finanþarea ºi conformarea, în scopul
realizãrii programelor de dezvoltare a lucrãrilor, instalaþiilor ºi amenajãrilor
de gospodãrire a apelor;
- asigurã informarea publicului, garantarea unei perioade de timp necesare
primirii comentariilor publicului, organizeazã audieri publice asupra tuturor
aspectelor propuse pentru aprobare ºi asigurã accesul publicului la
documentele sale;
- avizeazã lista ariilor protejate ºi stabileºte mãsurile de reconstrucþie
ecologicã a zonelor propuse în acest scop.
Planurile de management al apelor la nivel de bazin hidrografic (schemele
directoare) trebuie sã cuprindã urmãtoarele elemente:
1. O descriere generalã a caracteristicilor districtelor bazinelor
hidrografice;
2. Un rezumat al presiunilor antropice importante ºi al impactului activitãþilor
umane asupra stãrii apelor de suprafaþã ºi subterane;
3. Identificarea ºi trasarea pe hartã a zonelor protejate;
4. O hartã a reþelelor de monitoring ºi o prezentare pe hartã a rezultatelor
programelor de monitoring efectuate conform acelor prevederi, pentru
starea apelor de suprafaþã, a apelor subterane (chimicã ºi cantitativã) ºi
a zonelor protejate;
5. O listã a obiectivelor de protecþie a apelor ºi mediului acvatic stabilite
pentru apele de suprafaþã, subterane ºi zonele protejate;
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6. Un rezumat al analizelor economice ale utilizãrii apei;
7. Un rezumat al programului sau programelor de mãsuri adoptate;
8. Un registru al tuturor programelor detaliate ºi al schemelor directoare
pentru districtul bazinului hidrografic, în particular pentru sub-bazine,
sectoare, porþiuni sau tipuri de ape, împreunã cu un rezumat al
conþinutului acestora;
9. Un rezumat al mãsurilor de informare ºi consultare a publicului ce au fost
luate, rezultatul acestora ºi schimbãrile fãcute schemelor directoare, ca
urmare a acestor acþiuni;
10. O listã a autoritãþilor competente;
11. Punctele de contact ºi procedurile pentru obþinerea documentaþiilor de
bazã ºi a informaþiilor legate de informarea ºi consultarea publicului ºi, în
particular, detalii referitoare la mãsurile de control adoptate, precum ºi
detalii referitoare la datele de monitoring colectate.
Programele adoptate de Comitetul de Bazin includ mãsuri pentru
implementarea legislaþiei în vigoare, care sã conducã la atingerea obiectivelor
referitoare la protecþia apei stabilite la nivel european. Aceste mãsuri pot viza
ºi reducerea poluãrii cu nitraþi proveniþi din agriculturã.
În ceea ce priveºte transpunerea Directivei Nitraþi, norma legislativã care
include toate cerinþele Directivei 91/676/EEC este Hotãrârea Guvenului
României nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acþiune pentru
protecþia apei împotriva poluãrii cu nitraþi din surse agricole.
Principalele etape ale planului de acþiune sunt:
1. Identificarea apelor afectate de poluarea cu nitraþi sau susceptibile de a
fi expuse unei astfel de poluãri ºi stabilirea unor programe
corespunzãtoare de monitorizare ºi control;
2. Întocmirea cadastrului acestor ape;
3. Identificarea ºi desemnarea zonelor vulnerabile ºi potenþial vulnerabile;
4. Înfiinþarea ºi organizarea Sistemului suport naþional integrat de
monitorizare, supraveghere, control ºi decizii, format din douã subsisteme
interactive pentru apã ºi pentru sol, care va colecta, stoca, prelucra,
evalua ºi raporta datele privind calitatea apelor ºi a solului.
5. Elaborarea unui cod al bunelor practici agricole ºi a unor programe
privind instruirea ºi informarea fermierilor în scopul promovãrii codului.
6. Elaborarea, implementarea ºi punerea în practicã a programelor de
acþiune.
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Ca urmare a acestui documentului legislativ ºi în conformitate cu planul de
acþiune, au fost adoptate o serie de acte normative care sã rãspundã etapelor
planului de acþiune, astfel:
- Ordinul nr. 918/2002 al Ministrului apelor ºi protecþiei mediului pentru
aprobarea Codului Bunelor Practici Agricole pentru uzul fermierilor
(disponibil la Direcþiile de Consultanþã Agricolã în fiecare judeþ);
- Institutionalizarea Sistemului suport naþional integrat de monitorizare,
supraveghere, control ºi decizii pentru reducerea aportului de poluanþi
proveniþi din surse agricole în apele subterane ºi de suprafaþã prin Ordinul
1072/2003 al Ministrului agriculturii, pãdurilor, apelor ºi mediului;
- Elaborarea ºi aprobarea prin Ordinul comun nr. 296/216/2005 al
Ministrului mediului ºi gospodãririi apelor ºi al Ministrului agriculturii,
pãdurilor ºi dezvoltãrii rurale a Programului de actiune tehnic pentru
elaborarea Programelor de acþiune în zonele vulnerabile;
- Aprobarea listei localitãþilor pe judeþe unde existã surse de nitraþi din
activitãþi agricole ºi a listei localitãþilor din bazinele/spaþiile hidrografice
unde existã surse de nitraþi din activitãþi agricole (zone vulnerabile ºi
potenþial vulnerabile) prin Ordinul comun nr. 241/196/2005 al Ministrului
mediului ºi gospodãririi apelor ºi al Ministrului agriculturii, pãdurilor ºi
dezvoltãrii rurale.
Conform acestui ultim act normativ, zonele vulnerabile la poluarea cu nitraþi
proveniþi din agriculturã în judeþul Cãlãraºi sunt: Budeºti, Cãscioarele, Frumuºani, Sohatu, ªoldanu, Spanþov, Ulmeni ºi Vasilaþi. Pe de altã parte, conform
ultimului raport asupra activitãþii comitetelor de bazin (pentru anul 2004),
"zonele sensibile la nutrienþi sunt reprezentate de tot teritoriul României"8.
Legislaþia în vigoare identificã o serie de instituþii publice responsabile pentru
implementarea ei:
1. Institutul Naþional de Cercetare - Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie
ºi Protecþia Mediului (ICPA) Bucureºti ºi 37 de Oficii Judeþene de Studii
Pedologice ºi Agrochimice (OSPA), aflate în coordonarea tehnicã a ICPA
cu urmãtoarele responsabilitãþi:
- organizarea ºi gestionarea Sistemului naþional de monitoring integrat al
solului pentru reducerea aportului de poluanþi proveniþi din surse agricole;
- identificarea ºi delimitarea cât mai exactã a zonelor vulnerabile ºi potenþial
vulnerabile la poluarea cu nitraþi din surse agricole ºi revizuirea acestora;
Sursa: Planurile de Management ale Bazinelor Hidrografice. Raport National 2004 Romania, p. 11, www.mmediu.ro (Pagina web a Ministerului Mediului ºi Gospodãririi Apelor)
8
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2. Administraþia Naþionalã "Apele Române" (ANAR) ºi Institutul Naþional de
Hidrologie ºi Gospodãrire a Apelor (INHGA) aflat în subordinea ANAR
au urmãtoarele responsabilitãþi:
- organizarea ºi gestionarea Monitoringului naþional integrat pentru
reducerea aportului de poluanþi din surse agricole, supravegherea ºi
monitorizarea concentraþiei azotaþilor ºi a altor compuºi ai azotului din
apele subterane ºi de suprafaþã;
- identificarea apelor afectate de poluare din surse agricole, întocmirea
cadastrului ºi a hãrþilor cu aceste ape.
3. Agenþiile de Protecþie a Mediului (APM) au urmãtoarea responsabilitate:
- Participã la elaborarea ºi urmãrirea implementãrii Programelor de
acþiune, a mãsurilor de limitare ºi combatere a poluãrii solului, plantelor,
apelor de suprafaþã ºi freatice, a planurilor ºi programelor de
management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone
vulnerabile ºi potenþial vulnerabile la poluarea cu nitraþi.
4. Agenþia Naþionalã de Consultanþã Agricolã (ANCA) împreunã cu
Direcþiile Agricole ºi de Dezvoltare Ruralã (DADR) au urmãtoarea
responsabilitate:
- Instruirea ºi informarea fermierilor în vederea implementãrii prevederilor
Codului Bunelor Practici Agricole (CBPA) ºi a programelor de acþiune.
5. Comitetele de bazin au urmãtoarele responsabilitãþi:
- Avizeazã Programele de acþiune ºi mãsuri;
- Coordoneazã activitatea Grupurilor de lucru care elaboreazã
Programele de acþiune.
6. Adminstraþia publicã la nivel de judeþ ºi comunã are urmãtoarele
responsabilitãþi:
- Realizeazã ºi administreazã platformele comunale de depozitare a
gunoiului de grajd;
- Participã la implementarea programelor de acþiune.
7. Fermele ºi exploataþiile agricole au urmãtoarele responsabilitãþi:
- se conformeazã Codului de Bune Practici Agricole;
- Implementeazã programele de acþiune.
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Programele de acþiune pentru zonele vulnerabile se vor concentra pe
urmãtoarele tipuri de activitãþi:
- realizarea capacitãþilor de stocare a gunoiului de grajd, inclusiv în
gospodãriile populaþiei ºi dotarea cu utilaje de manipulare ºi administrare;
- implementarea Codului Bunelor Practici Agricole specifice fiecãrei zone
vulnerabile;
- reabilitarea/realizarea capacitãþilor de epurare ºi/sau tratare a apelor
uzate din fermele zootehnice;
- reabilitarea sistemelor de evacuare ºi manipulare a dejecþiilor din fermele
zootehnice existente;
- managementul gunoiului de grajd ºi perioadele de interdicþie a aplicãrii
acestuia;
- corelarea numãrului de animale cu suprafeþele de teren agricol pe care se
aplicã dejecþiile provenite de la acestea;
- optimizarea ºi limitarea la strictul necesar a aplicãrilor de azot pe terenurile
agricole;
- dezvoltara ºi implementarea planurilor de fertilizare ºi a planurilor de
management al gunoiului de grajd.
Programele de acþiune pentru zonele vulnerabile vor cuprinde urmãtoarele:
- Obligaþia de a stabili un plan de fertilizare ºi de a completa un caiet de
evidenþe a aplicãrilor pe câmp a fertilizanþilor cu azot, organici ºi minerali;
- Obligaþia de a respecta cantitatea maximã de azot conþinutã în dejecþiile
împrãºtiate (aplicate) anual;
- Obligaþia de a împrãºtia fertilizanþi organici ºi minerali pe baza echilibrului
fertilizãrii cu azot pe parcelã pentru toate culturile ºi de a respecta
elementele de calcul ale normei de aplicare ºi modalitãþile de fracþionare;
- Reducerea aporturilor de azot provenit din apele reziduale (efluenþi
zootehnici);
- Echilibrarea fertilizãrii cu azot a parcelei irigate;
- Tipurile de fertilizanþi ºi obligaþia de a respecta perioadele de interdicþie
(restricþionare) de aplicare (împrãºtiere);
- Obligaþia de a respecta condiþiile particulare de aplicare (împrãºtiere) a
fertilizanþilor azotaþi organici ºi minerali (cazuri specifice): în vecinãtatea
apelor de suprafaþã, pe terenuri în pantã, pe terenuri saturate de apã,
inundate, îngheþate sau acoperite de zãpadã;
- Depozitarea dejecþiilor zootehnice: obligaþia de a dispune de o capacitate
etanºã de stocare suficientã pentru perioadele de interdicþie;
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- Gestionarea durabilã a terenurilor agricole;
- Limitarea aporturilor de azotaþi minerali ºi alte mãsuri;
- Indicatorii de supraveghere ºi evaluare a programelor de acþiune;
- Dispoziþii pentru micile ferme de creºtere a animalelor cu potenþial de
dezvoltare ºi a celor deþinute de tinerii agricultori;
- Alte mãsuri de remediere ce permit limitarea restricþionãrilor ºi a efectelor
socio-economice nefavorabile asupra producãtorilor agricoli ºi fermierilor;
- Mãsuri de sensibilizare, formare ºi consiliere a producãtorilor agricoli
implicaþi în implementarea programului de acþiune.
II. Politica agricolã
A. În Uniunea Europeanã
Politica Agricolã Comunã a fost fondatã cu
aproximativ 50 de ani în urmã, pentru a Mediul joacã un rol vital în
rãspunde nevoii de a asigura hranã suficientã Politica Agricolã Comunã.
pentru populaþia Europei. Astfel, PAC a fost Aceasta integreazã aspecte
creatã iniþial pentru a subvenþiona producþia ºi de mediu în reglementarile
a asigura stocurile. Cu toate acestea, politica PAC ºi încurajeazã dezvolºi-a schimbat obiectivul o datã ce subvenþiile tarea practicilor agricole
au generat o cantitate mare de produse care protejeazã mediul.
agricole în surplus, iar costurile subvenþiilor au
devenit prea mari pentru contribuabilii UE. Dacã înainte CAP utiliza 70% din
bugetul Uniunii, anul trecut, spre exemplu, fondurile destinate agriculturii au
reprezentat 44% din buget ºi sunt în continuã scãdere. Principala schimbare
care a generat aceastã scãdere a fondurilor este o reducere drasticã (pânã la
dispariþie, în viitorul apropiat) a subvenþiilor, ºi adoptarea sistemului plãþilor
directe cãtre agricultori, care sã nu fie orientate cãtre obþinerea unor cantitãþi
foarte mari de produse, ci în principal cãtre produse de calitate ºi sigure din
perspectiva sãnãtãþii umane. O altã schimbare majorã a fost introducerea
dezvoltãrii rurale ºi a standardelor de mediu între principiile CAP. Aceasta a
însemnat o mai mare concentrare pe dezvoltarea zonelor rurale (dezvoltarea
iniþiativelor private în alte domenii decât agricultura, susþinerea iniþiativelor
tinerilor, creºterea calitãþii serviciilor în spaþiul rural etc.) ºi pe pãstrarea calitãþii
mediului (promovând mãsuri care sã scadã impactul agriculturii asupra
mediului ºi a peisajului rurale).
Politica Agricolã Comunã (PAC) se concentreazã din ce în ce mai mult pe
prevenirea riscurilor de degradare a mediului. PAC încurajeazã fermierii sã
contribuie la conservarea mediului în zonele rurale, prin mãsuri de dezvoltare
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ruralã, ºi sã contribuie la crearea unei agriculturi profitabile în regiunile UE.
Strategia de agro-mediu a PAC îºi propune sã genereze sustenabilitatea
ecosistemelor din zonele agricole. Mãsurile aferente îmbinã cerinþe de mediu
(spre exemplu plãþile compensatorii pentru îndeplinirea unor obiective de
mediu în activitãþile agricole) ºi stimulentele (spre exemplu "set asides" - UE
susþine financiar menþinerea unor terenuri necultivate pentru a li se creºte
calitatea în termeni de mediu), ºi promoveazã mãsuri de mediu incluse în
Programele de Dezvoltare Ruralã (schemele de agro-mediu).
Integrarea mediului în Politica Agricolã Comunã9
Începând cu reforma din 1999 (supranumitã Agenda 2000), CAP are douã
direcþii principale: politica de piaþã ºi dezvoltarea durabilã a zonelor rurale.
Începand din 2003, aspectele de mediu au fost mai bine integrate în politica
agricolã, aceasta încorporând mãsuri noi sau îmbunãtãþind prevederile
existente pentru a promova protecþia mediului.
Eco-condiþionalitatea
este principiul conform cãruia fermierii trebuie sã respecte cerinþele de protecþie
a mediului pentru a putea
beneficia de ajutorul financiar al UE în activitatea de
producþie agricolã. Acest
principiu a fost introdus prin
reforma PAC din 1999 ºi a
devenit obligatoriu ca urmare a reformei din 2003.

În ceea ce priveºte politica de piaþã,
instrumentul
principal
este
ecocondiþionalitatea.

Agenda 2000 a introdus cerinþa ca Statele
Membre sã ia mãsuri de protecþie a mediului
pe care le considerã potrivite, fie în ceea ce
priveºte situaþia terenurilor agricole, fie în
ceea ce priveºte producþia. Atunci când
fermierii nu respectã condiþiile stabilite de
fiecare Stat Membru se aplicã sancþiuni, care
includ reducerea sau chiar neacordarea
subvenþiilor directe. Exemple de reguli
referitoare la protecþia mediului în agriculturã
sunt stabilirea unui numãr maxim de vite sau oi deþinute de fiecare fermier pe
hectar, respectarea unor condiþii specifice de cultivare a terenurilor în pantã
sau respectarea cantitãþii maxime de fertilizatori pe hectar.
Începând cu 2005, toþi fermierii care primesc plãþi directe sunt obligaþi sã þinã
cont de eco-condiþionalitate. Au fost create 19 reglementãri care se aplicã
direct la nivelul fermelor în ceea ce priveºte mediul, sãnãtatea populaþiei,
Sursa: Pagina web a Directoratului General pentru Agriculturã al Uniunii Europene,
http://europa.eu.int/comm/agriculture/envir/index_en.htm

9
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a plantelor ºi a animalelor, iar fermierii sunt sancþionaþi dacã nu le aplicã.
De asemenea, beneficiarii plãþilor directe sunt obligaþi sã pãstreze terenul în
bune condiþii agricole ºi de mediu. Acestea sunt definite de fiecare Stat
Membru pe baza unor linii generale trasate de Uniunea Europeanã ºi includ
standarde referitoare la protejarea solurilor, conservarea substanþei organice
în sol ºi a structurii acestuia ºi menþinerea habitatelor naturale ale plantelor ºi
animalelor ºi a peisajului, inclusiv pãstrarea calitãþii pãºunilor permanente. În
plus, Statele Membre sunt obligate sã se asigure cã nu se va produce o
scãdere semnificativã a pãºunilor permanente, dacã este necesar prin
interzicerea transformãrii lor în terenuri arabile.
Reforma PAC din 2003 a introdus, de asemenea, decuplarea plãþilor directe
de producþie (sumele de bani nu mai sunt calculate în funcþie de cantitatea
produsã sau de tipul de producþie). Începând cu 2005, a fost introdusã schema
de platã unicã, a cãrei valoare este stabilitã în funcþie de cantitãþile istorice de
produse înregistrate de fiecare fermier. Aceasta a
însemnat reducerea majoritãþii subvenþiilor care
susþineau producþia intensivã, care a generat în Schema de platã unicã
trecut mai multe riscuri în ceea ce priveºte mediul. reprezintã acordarea
unei sume de bani
Schema unicã de platã nu va fi aplicatã în Romania anuale pentru fiecare
la fel ca în UE dupã aderare, ci va fi disponibil un fermier, înlocuind majoalt sistem de platã unicã, conform cãruia va fi ritatea plãþilor directe
oferitã fiecãrui fermier o sumã fixã de bani pe anterioare.
hectar, care va creºte treptat pânã în 2013.

În ceea ce priveºte politicã de dezvoltare ruralã, îndeplinirea standardelor
minime de protecþie a mediului este o condiþie pentru a putea obþine fonduri
sub diverse mãsuri de dezvoltare, cum sunt investiþiile în asocieri ale
producãtorilor, încurajarea fermierilor tineri ºi îmbunãtãþirea procesãrii ºi
marketingului produselor agricole.
Complexitatea relaþiilor dintre agriculturã ºi mediu este cea care a creat
necesitatea introducerii aspectelor de mediu în PAC. Principiul Bunelor Practici
Agricole (BPA) este esenþial pentru a înþelege aceastã relaþie dintre agriculturã
ºi mediu. BPA impun ca agricultorii sã respecte cel puþin legislaþia de mediu
naþionalã ºi pe cea a Uniunii Europene (spre exemplu Directiva Nitraþi). Totuºi,
de fiecare datã când i se cere unui fermier sã îndeplineascã standarde de
mediu mai ridicate decât cele stabilite de legislaþie, fermierul se confruntã cu
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costuri mai mari sau pierderea unei pãrþi din profit. De aceea, a fost necesarã
introducerea mãsurilor de agro-mediu, care sã susþinã investiþiile în protecþia
mediului.
În afara faptului cã fermierii trebuie sã
respecte un nivel minim de standarde de
mediu pentru a obþine plãþi directe pentru
producþie (eco-condiþionalitate), a fost
introdus ºi principiul conform cãruia, dacã li
se cere fermierilor sã furnizeze servicii
agricole care sã respecte mai mult decât BPA,
atunci aceste servicii trebuie susþinute prin
mãsuri de agro-mediu. În cadrul politicii de
dezvoltare ruralã, UE oferã o serie de mãsuri care susþin protecþia mediului ºi
a biodiversitãþii.
Uniunea Europeanã a stabilit
mãsuri de agro-mediu pentru
a susþine practici agricole
care îndeplinesc mai mult
decât nivelul minim stabilit de
BPA ºi care promoveazã
protejarea mediului ºi conservarea spaþiului rural.

Începând cu reforma PAC din 1992, includerea acestor mãsuri în planurile de
dezvoltare ruralã a devenit obligatorie pentru fiecare Stat Membru. Reforma
din 2003 a menþinut aceastã obligaþie a Statelor Membre, dar ºi faptul cã
aplicarea mãsurilor de agro-mediu este opþionalã pentru fermieri. Pe de altã
parte, din 2003, limita maximã de co-finanþare a iniþiativelor fermierilor în acest
domeniu a crescut la 85% în regiunile Europei cu un PNB mai mic de 75% din
media UE (regiunile României respectã aceastã regulã).
Fermierii care se angajeazã, timp de minim 5 ani, sã adopte tehnici agricole
prietenoase mediului care respectã standarde mai înalte decât cele stabilite de
Bunele Practici Agricole, primesc în schimb sume de bani care compenseazã
costurile suplimentare ºi pierderea profitului generate de acestea. Exemple de
practici care sunt incluse în schemele de agro-mediu sunt:
- Extensificarea agriculturii, pentru a creºte calitatea mediului;
- Managementul agricol integrat ºi agricultura organicã;
- Conservarea peisajului ºi a carateristicilor istorice ale acestuia, cum sunt
gardurile vii, canalele sau pãdurile;
- Conservarea habitatelor de mare valoare ºi a biodiversitãþii lor.
În perioada 2000-2002, peste o treime din totalul fondurilor destinate
agriculturii în UE (Fondul European de Garantare ºi Orientare în Agriculturã) a
fost folositã în mãsuri de agro-mediu. Procentul de teren agricol inclus în
mãsurile de agro-mediu în UE a crescut de la 15% în 1998 la 27% în 2001.
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Politica de Dezvoltare Ruralã a UE este aceea care încorporeazã în cea
mai mare parte aspectele de mediu legate de agriculturã. Ea corespunde celui
de-al doilea pilon al Politicii Agricole Comune, anume dezvoltarea ruralã, ºi
stabileºte liniile generale pe baza cãrora urmeazã sã fie susþinutã dezvoltarea
ruralã în urmãtorii ani.
Pentru perioada 2007-2013, Politica de Dezvoltare Ruralã include ºase
prioritãþi, dintre care menþionãm:
Axa 1: Îmbunãtãþirea competitivitãþii în domeniul agricol ºi cel forestier.
Linia directoare 1: resursele axei 1 ar trebui sã contribuie la realizarea unui
sector agricol european puternic ºi dinamic, concentrându-se asupra unor
prioritãþi precum: transferul de cunoaºtere, modernizarea ºi inovarea în lanþul
alimentar, ºi sectoarele prioritare pentru investiþii în capitalul fizic ºi uman.
Aceasta se poate realiza prin urmãtoarele:
- mãsuri care sã promoveze cunoaºterea ºi sã îmbunãtãþeascã potenþialul
uman, vizând:
- încurajarea tinerilor fermieri;
- pensionarea timpurie;
- utilizarea serviciilor de consiliere (pentru atingerea standardelor legate
de mediu ºi agriculturã);
- mãsuri care sã restructureze ºi sã dezvolte potenþialul fizic ºi sã promoveze
inovarea, vizând:
- susþinerea investiþiilor în ferme pentru îmbunãtãþirea performanþei ºi
atingerea standardelor UE;
- susþinerea investiþiilor pentru a îmbunãtãþi valoarea economicã a pãdurilor;
- susþinerea cooperãrii între actori;
- susþinerea dezvoltãrii infrastructurii;
- mãsuri care sã îmbunãtãþeascã calitatea produselor ºi a producþiei, care sã
vizeze:
- susþinerea costurilor suplimentare apãrute datoritã respectãrii
standardelor de mediu/de sãnãtate/de bunãstare.
Axa 2: Îmbunãtãþirea mediului înconjurãtor ºi a celui rural
Linia directoare 2: resursele axei 2 ar trebui sã fie folosite în trei zone prioritare
la nivel UE: biodiversitatea ºi conservarea metodelor de producþie în zonele cu
valoare naturalã ridicatã ºi a sistemelor forestiere, ape ºi schimbãri climatice.
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Principalele mãsuri prevãzute pentru aceastã axã sunt focalizate pe douã tipuri
de terenuri: agricole ºi forestiere. Ele includ promovarea atingerii standardelor
menþionate mai sus prin susþinerea acordatã zonelor defavorizate, zonelor care
includ arii protejate sau care intrã sub incidenþa Directivei-Cadru Apã (având
astfel diverse limitãri în practicarea agriculturii), promovãrii bunãstãrii animalelor
ºi investiþiilor ne-productive (spre exemplu investiþii în agricultura ecologicã).
Axa 3: îmbunãtãþirea calitãþii vieþii în zonele rurale ºi încurajarea diversificãrii.
Linia directoare 3: resursele axei 3 ar trebui sã contribuie la prioritatea globalã
de creare de oportunitãþi de angajare prin diversificare ºi creºterea calitãþii
vieþii. Prinicipalele mãsuri vor viza susþinerea activitãþilor tradiþionale sau
inovative, participarea femeilor pe piaþa muncii, susþinerea microîntreprinderilor, a instruirii, a resurselor regenerabile de energie, a turismului ºi
a infrastructurii locale.
Axa 4 (Leader): construirea capacitãþii locale pentru crearea de locuri de
muncã ºi diversificare.
Linia directoare 4: resursele axei 4 ar trebui sã contribuie la realizarea
prioritãþilor axelor 1 ºi 2 ºi mai ales ale axei 3, dar ºi sã joace un rol important
în ce priveºte prioritatea îmbunãtãþirii administraþiei ºi mobilizarea potenþialului
specific local de dezvoltare al zonelor rurale.
B. În România10
Ca ºi în cazul protecþiei mediului, România a transpus deja întregul acquis
comunitar pentru agriculturã în legislaþia naþionalã. Astfel, întregul set de norme
ºi regulamente este acum aplicabil ºi în România.
Autoritãþile centrale sunt încã în curs de pregãtire a instrumentelor ºi
mecanismelor instituþionale care sã asigure implementarea legislaþiei. Unul dintre
primii paºi este crearea mijloacelor de identificare a terenurilor agricole, în
funcþie de care se vor acorda plãþile directe ºi alte ajutoare financiare pentru
fermieri, cât ºi monitorizarea respectãrii standardelor de mediu pentru fiecare
exploataþie agricolã. Astfel, a fost creat Sistemul Integrat de
Administrare ºi Control, în baza Ordinul nr. 152 din 26 februarie 2004 al
Ministrului Agriculturii, Pãdurilor, Apelor ºi Mediului. Acest sistem este format
dintr-un ansamblu de componente reunind personal, proceduri, tehnicã de
calcul ºi telecomunicaþii. Aceste componente sunt:
- baza de date a cererilor de subvenþie;
11

Sursa: Ministerul Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale, www.maap.ro
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- sistemul de identificare a parcelelor agricole (LPIS);
- registrul fermelor;
- registrul animalelor;
- sistemul de controale (administrative, încruciºate, la faþa locului, prin
teledetecþie).
Toate aceste componente ale sistemului urmãresc sã gestioneze cererea de
subvenþie înaintatã de fermier ºi sã se asigure de corectitudinea informaþiilor
declarate de acesta. Acest control al corectitudinii se realizeazã prin
compararea datelor declarate de fermier în cererea de subvenþie cu o serie de
date de referinþã, stocate în bazele de date ale sistemului. Întrucât suma plãþilor
directe acordate unui fermier depinde în mod direct de suprafaþa de teren
utilizatã de acesta, devine evident cã cel mai important rol în cadrul IACS îl
deþine sistemul de identificare a parcelelor agricole (LPIS).
O primã activitate o constituie înregistrarea fermelor ºi fermierilor în Registrul
Fermelor. Aprobatã prin Ordinul Ministrului nr. 302/25.04.2005, aceastã
activitate s-a finalizat deja în comunele Tunari ºi Nuci - jud. Ilfov, Lupºanu - jud.
Cãlãraºi ºi Frãnceºti - jud. Vâlcea. Din luna octombrie 2005 ea s-a extins la nivel
naþional. Aceastã activitate urmãreºte înregistrarea tuturor fermelor din România
care utilizeazã peste 1 ha de teren agricol. Fermierii vor fi rugaþi sã furnizeze
datele de identificare personale ºi ale exploataþiilor pe care le conduc precum
ºi o listã cu toate parcelele agricole aflate în exploatare ºi mãrimea lor.
O altã activitate o va reprezenta identificarea parcelelor agricole, ca o temelie
pentru viitorul LPIS. Fermierilor înregistraþi în Registrul Fermelor li se vor pune la
dispoziþie materiale grafice ºi vor fi rugaþi sã îºi localizeze parcelele declarate
în Registrul fermelor pe acest material. Scopul activitãþii este de a înregistra ºi
a putea comunica fermierilor identificatorul blocului fizic corespondent fiecarei
parcele declarate de acesta.
În anul 2007, fermierii înregistraþi vor primi acasã o cerere de subvenþie pretipãritã cu datele declarate de aceºtia la înregistrare ºi un material grafic pe
care sã îºi identifice parcelele aºa cum se vor reflecta ele la acel moment.
Fermierii vor putea astfel sã indice numai schimbãrile faþã de momentul
înregistrãrii, procedura de aplicare pentru plãþi directe fiind astfel mult
simplificatã. Dacã în perioada de înregistrare în Registrul Fermelor ºi de preidentificare a parcelelor agricole, LPIS dã fermierilor posibilitatea de a corecta
anumite probleme care ies la ivealã ºi de a-ºi lãmuri situaþia terenurilor, dupã
momentul aderãrii LPIS se va transforma într-un instrument de control, care va
funcþiona dupã cum urmeazã.
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Datele declarate de fermieri se comparã cu date de referinþã din sistemul
informatic. În 2007, odatã încheiatã perioada de depunere a cererilor de
subvenþie, aceste cereri vor fi introduse în calculator. Suma suprafeþelor
parcelelor declarate de fermieri în cadrul unui bloc fizic va fi comparatã cu
suprafaþa de referinþã a blocului fizic. În cazul în care suma suprafeþelor
declarate de cãtre fermieri ca parcele agricole utilizate în cadrul unui bloc fizic
este mai mare decât suprafaþa de referinþã a acestuia, este clar ca unul sau mai
mulþi fermieri au supradeclarat suprafeþele folosite. În acest caz se va declanºa
automat o procedurã de control la faþa locului.
Trebuie fãcutã aici o distincþie: în momentul pre-înregistrãrii, datele declarate de
fermier sunt tratate ca atare ºi nu se controleazã. Fermierul este crezut pe
cuvânt, scopul acþiunii fiind acela de a-l ajuta sã îºi identifice parcelele în cadrul
blocului fizic, de a detecta anumite probleme pe care acestea le-ar putea avea
ºi ai da posibilitatea sã ºi le corecteze, a ºti ce anume grafice sã îi fie trimise
spre completare odatã cu formularul de cerere de subvenþie, în 2007.
Dupã 2007, fermierul va completa o cerere de subvenþie, un document diferit
de formularul de pre-înregistare. Fiind vorba despre o cerere financiarã, lipsa
de corectitudine a datelor declarate atunci de fermier va avea implicaþii
financiare ºi uneori chiar penale. Aceastã cerere de subvenþie va fi supusã
controlului sub diverse forme, inclusiv cea descrisã mai sus.
Fluxul tipic al operaþiunilor derulate prin IACS ar putea fi urmãtorul. În 2007
vor exista din punct de vedere al IACS trei categorii de fermieri:
- fermieri care s-au înregistrat în Registrul Fermelor ºi care ºi-au identificat
parcelele agricole (s-a realizat o legãturã între parcelele acestora ºi
sistemul de blocuri fizice);
- fermieri care s-au înregistrat în Registrul Fermelor dar care nu ºi-au
identificat parcelele agricole (nu se cunoaºte identificatorul blocului fizic
corespondent);
- fermieri care nici nu s-au înregistrat în Registrul Fermelor ºi care, ca urmare,
nu au nici legãtura fãcutã între parcelele utilizate ºi sistemul de blocuri fizice.
Fermierilor din categoria a) ºi b), Agenþia de Plãþi ºi Intervenþii în Agriculturã le
va putea trimite formulare de cerere de subvenþie, pre-tipãrite cu informaþiile
declarate de aceºtia la momentul înregistrãrii. Fermierii din categoria c) vor
putea lua formulare de cerere necompletate de la centrul local API. Tot la
centrul local API se vor pune la dispoziþia tuturor fermierilor din comunele aron48
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date materiale grafice reprezentând planuri cu blocurile fizice din comunele
respective.
- Fermierul va completa cererea de subvenþie, în care va declara numãrul ºi
mãrimea parcelelor utilizate. Va face o schiþã a acestor parcele pe
materialul grafic pus la dispoziþie de API la centrul local;
- Cererea ºi materialul grafic vor fi depuse de fermier la centrul local API;
- Aici, ele vor fi verificate formal de un specialist API. În caz ca sunt erori
formale, fermierului i se va cere sã le corecteze. Când cererea este
completã ºi corectã formal, ea este acceptatã de ofiþerul API;
- Cererea acceptatã este introdusã în baza de date a cererilor;
- La încheierea perioadei de depunere a cererilor de subvenþie, dupã
introducerea acestor cereri în calculator, are loc o verificare încruciºatã, în
care suma suprafeþelor parcelelor agricole este comparatã cu suprafaþa de
referinþã la nivelul fiecãrui bloc fizic. Toþi fermierii din blocurile fizice cu
erori sunt trecuþi automat pe o listã pentru control la faþa locului.
- Dupã verificarea încruciºatã are loc o analizã de risc. Analiza de risc se
face automatizat, de cãtre calculator. Rezultatul ei este o altã listã de ferme
ce urmeazã sã fie controlate. Acest eºantion trebuie sã acopere minim 5%
din totalul cererilor de sprijin, însã este foarte probabil ca în primul an dupã
aderare mãrimea eºantionului sã fie mai mare.
Aceste ferme sunt selectate cumulativ, atât în baza unor factori de risc
(mãrimea subvenþiei cerute, existenþa unor incidente financiare în trecut,
mãrimea suprafeþei agricole, tipul de culturã etc.) cât ºi în baza unui proces de
selecþie aleator, astfel încât fiecare fermã sã aibã ºansa de a putea fi selectatã
spre control. Eºantionul de control de la acest punct este separat în 2 categorii:
ferme care vor fi controlate prin control la faþa locului ºi ferme care vor fi
controlate cu ajutorul imaginilor satelitare. Lista fermelor care se vor controla la
faþa locului va include ºi fermele de la punctul anterior.
- Inspectorii API vor controla la faþa locului toate fermele selectate ºi vor încheia
procese verbale de control, care vor fi introduse în baza de date a API;
- Organisme specializate ale API sau contractori privaþi cãrora li se va
delega aceastã sarcinã vor executa controlul prin teledetecþie ºi vor încheia
procese verbale de control, care vor fi introduse în baza de date a API;
- Calculatorul va determina exact, pentru fiecare caz de abatere, cuantumul
penalizãrilor ce urmeazã a fi aplicate;
- Structura de aprobare a plãþilor din API verificã listele, cuantumurile ºi dã
aprobarea finalã asupra efectuãrii plãþii;
- Lista cu plãþile ºi beneficiarii e trimisã la bancã (Trezorerie) ºi banii sunt
viraþi direct în conturile fermierilor.
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Dupã ce acest sistem va fi funcþional, autoritãþile române vor fi obligate sã punã
la dispoziþia fermierilor ºi autoritãþilor locale principalele reguli legate de ecocondiþionalitate ºi protecþia mediului în agriculturã (fiecare Stat Membru îºi
desemneazã propriile reguli pe baza liniilor generale stabilite de UE - vezi mai
sus). Pe baza acestor reguli se vor realiza o serie de controale în mod aleatoriu
la nivel local, funcþie de care vor fi acordate subvenþiile în agriculturã.
În ceea ce priveºte dezvoltarea ruralã, Ministerul Agriculturii, Pãdurilor ºi
Dezvoltãrii Rurale a publicat, în anul 2005, primele documente referitoare la
Strategia Generalã de Dezvoltare Ruralã 2007-2013. Aºa cum o cer
regulamentele UE, strategia româneascã rãspunde prioritãþilor idenitificate la
nivel european (Axele prioritare identificate mai sus, în secþiunea despre
Strategia de Dezvoltare Ruralã a UE), adaptându-le la spaþiul românesc. Astfel,
strategia include în forma ei intermediarã urmãtoarele axe prioritare:
Axa prioritarã 1: Creºterea competitivitãþii sectoarelor agricol ºi forestier
Obiectiv: Dezvoltarea unui sector agricol ºi forestier competitiv bazat pe
cunoaºtere ºi iniþiativã privatã, capabil sã se adapteze schimbãrilor pe termen
lung, care ia în considerare regulile comunitare, conservã mediul înconjurãtor
ºi consolideazã sectorul de procesare.
Sub-obiective:
- Îmbunãtãþirea competenþelor profesionale ºi prestarea de servicii de
consultanþã cãtre agricultori ºi proprietarii de pãdure, în vederea creºterii
capacitãþii de management în confruntarea cu un mediu nou;
- Restructurarea ºi dezvoltarea fermelor ºi creºterea competitivitãþii
produselor agricole ºi silvice;
- Restructurarea sectoarelor de procesare a produselor agricole ºi a forestiere.

Mãsuri:
- Îmbunãtãþirea managementului durabil al exploataþiilor agricole ºi forestiere;
- Sprijin acordat agricultorilor ºi proprietarilor de pãdure în vederea
adaptãrii, îmbunãtãþirii ºi facilitãrii managementului;
- Sprijin acordat agricultorilor ºi proprietarilor de pãdure pentru
îmbunãtãþirea performanþei generale prin promovarea continuã a
potenþialului uman;
- Încurajarea intrãrii pe piaþa a fermelor de semi-subzistenþã;
- Încurajarea creãrii grupurilor de producãtori;
- Îmbunãtãþirea infrastructurii necesare pentru creºterea competitivitãþii
agriculturii ºi silviculturii;
- Sporirea valorii economice a pãdurilor private ºi diversificarea producþiei, precum ºi dezvoltarea oportunitãþilor de piaþã, cu menþinerea unui management
durabil;
50

Principii ºi practici privind reducerea poluãrii apelor cu nitraþi proveniþi din agriculturã

- Îmbunãtãþirea procesãrii primare ºi a marketingului produselor agricole ºi
silvice prin investiþii eficiente, inclusiv în energie regenerabilã, în noi
tehnologii ºi în noi oportunitãþi de piaþã.
Axa prioritarã 2: Îmbunãtãþirea mediului în spaþiul rural
Obiectiv: Menþinerea calitãþii ºi a diversificãrii spaþiului rural ºi forestier în
vederea obþinerii unui echilibru între activitãþile umane ºi conservarea resurselor
naturale.
Sub-obiective:
- Menþinerea unei ocupãri echilibrate a zonelor rurale;
- Dezvoltarea unui management durabil al terenului agricol ºi forestier prin
încurajarea fermierilor de a aplica metode compatibile cu necesitãþile de
conservare a peisajului natural, de pãstrare a biodiversitãþii, a solului ºi
apei;
- Dezvoltarea unui management durabil al terenurilor forestiere.

Mãsuri:
- Sprjin pentru investiþii legate de îndeplinirea obligaþiilor de agro-mediu ºi
pentru cele care sporesc valoarea recreativã a fermelor din siturile Natura
2000 ºi din alte zone cu înaltã valoare naturalã;
- Încurajarea fermierilor de a introduce sau continua folosirea de metode de
producþie agricolã compatibile cu protecþia ºi îmbunãtãþirea mediului, a
peisajului, a resurselor naturale, a solului ºi a diversitãþii genetice dincolo de
standardele obligatorii relevante;
- Extinderea resurselor forestiere pe terenurile agricole ºi neagricole în
vederea contribuirii la protecþia mediului, prevenirea riscurilor naturale ºi a
diminuãrii schimbãrilor climatice;
- Menþinerea utilizãrii terenurilor agricole în zonele montane cu handicap
natural ceea ce conduce la menþinerea spaþiului rural ºi la promovarea
unor ferme durabile;
- Extinderea resurselor forestiere pe terenurile agricole ºi neagricole în
vederea contribuirii la protecþia mediului, prevenirii riscurilor naturale ºi a
diminuãrii schimbãrilor climatice.
Axa prioritarã 3: Calitatea vieþii în zonele rurale ºi diversificarea economiei rurale
Obiectiv: Îmbunãtãþirea standardelor de viaþã în vederea asigurãrii unei
ocupãri durabile a zonelor rurale ºi a contribuirii la un echilibru teritorial atât
din punct de vedere economic cît ºi social.
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Sub-obiective:
- Dezvoltarea multifuncþionalitãþii zonelor rurale prin promovarea de activitãþi
nonagricole în vederea reducerii dependenþei de sectorul agricol;
- Menþinerea atractivitãþii zonelor rurale ºi conservarea ºi valorizarea
patrimoniului natural, cultural ºi arhitectural;
- Dezvoltarea accesului la formare/training.
Mãsuri:
- Diversificarea activitãþilor agricole cãtre activitãþile neagricole, dezvoltarea
de noi activitãþi agricole ºi promovarea ocupãrii;
- Diversificarea activitãþilor în zonele rurale prin creºterea numãrului microîntreprinderilor ºi a activitãþilor de turism;
- Asigurarea dezvoltãrii activitãþilor economice prin dezvoltarea
infrastructurii edilitare;
- Conservarea patrimoniului natural, cultural ºi arhitectural;
- Renovarea satelor;
- Creºterea potenþialului uman necesar pentru diversificarea economiei
locale, ºi asigurarea serviciilor locale;
- Potenþarea coerenþei teritoriale prin creºterea capacitãþii de implementare
a strategiilor locale.
Axa prioritarã 4: Programul LEADER
Obiectiv: Implementarea unui program pilot LEADER.
Sub-obiectiv: Implementarea LEADER printr-o abordare de jos în sus, la nivel
teritorial pentru implementarea programului de dezvoltare ruralã.
Mãsuri:
- Îmbunãtãþirea competitivitãþii sectorului agricol ºi forestier prin sprijinirea
restructurãrii, dezvoltãrii ºi inovãrii;
- Folosirea resurselor naturale ºi culturale într-un mod raþional ºi echilibrat
prin utilizarea bunelor practici agricole, precum ºi sporirea importanþei ºi
valorii zonelor de interes comunitar selectate ca arii Natura 2000;
- Îmbunãtãþirea calitãþii vieþii în zonele rurale ºi încurajarea activitãþilor
economice;
- Creºterea valorii adãgate a produselor locale prin facilitarea accesului la
pieþe a micilor unitãþi de producþie.
Strategia Naþionalã de Dezvoltare Ruralã este principalul document
în care sunt cuprinse mãsurile referitoare la protecþia mediului în agriculturã. Pe
baza acesteia se vor acorda principalele tipuri de fonduri europene pentru
susþinerea reducerii impactului agriculturii asupra mediului, inclusiv în ceea ce
priveºte protecþia apelor împotriva poluãrii cu nitraþi din surse agricole.
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Capitolul III - Surse de finanþare pentru reducerea
impactului agriculturii asupra mediului
Aºa cum menþionam anterior, Politica Agricolã Comunã a creat o serie de
instrumente care sã asigure un impact cât mai scãzut al practicilor agricole
asupra mediului în spaþiul rural.
Politica Agricolã Comunã este finanþatã prin Fondul European pentru Agriculturã
ºi Dezvoltare Ruralã (FEADR). Principalele fonduri care vor susþine dezvoltarea
spaþiului rural românesc dupã aderare vor fi axate pe douã paliere distincte:
mãsurile de piaþã ºi susþinerea preþurilor (cum sunt plãþile directe) ºi mãsurile care
susþin dezvoltarea ruralã (cum sunt cele destinate activitãþilor de agro-mediu sau
susþinerii iniþiativelor ne-agricole în zonele rurale).
Pachetul financiar negociat de România cu UE pentru agriculturã pe perioada
2007-2009 cuprinde Pilonul I - Plãþi directe
967.900.000 EUR
urmãtoarele
sume,
732.000.000 EUR
acordate pe cei doi Mãsuri de piaþã
piloni ai Politicii Agri- Pilonul II - Dezvoltare Ruralã 2.308.000.000 EUR
cole Comune11.
TOTAL
4.007.900.000 EUR
În ceea ce priveºte plãþile directe, condiþiile de eligibilitate pentru o fermã sunt
urmãtoarele:
- Utilizarea unei suprafeþe de teren agricol mai mare sau egalã cu 1 ha;
- Aceastã suprafaþã nu poate fi formatã din parcele mai mici de 0.3 ha;
- Menþinerea terenului agricol respectiv în bune conditii agricole ºi de mediu.
Plãþile directe se acordã uniform, sub forma unei plãþi pe hectar, tuturor
fermierilor care întrunesc condiþiile de mai sus ºi înainteazã o cerere de
subvenþie.
În ceea ce priveºte dezvoltarea ruralã, fondurile vor fi disponibile numai în
domeniile menþionate de Planul National Strategic pentru Dezvoltare Ruralã.
Referitor la reducerea poluãrii apelor cu nitraþi, trebuie urmãrite în principal
axele 1 ºi 2, care vor oferi oportunitatea de a finanþa investiþii în infrastructurã
agricolã ºi zootehnicã. O atenþie specialã poate fi acordatã sub-obiectivului
11

Sursa: Ministerul Agriculturii, Pãdurilor ºi Dezvoltãrii Rurale, www.maap.ro
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"Restructurarea ºi dezvoltarea fermelor ºi creºterea competitivitãþii produselor
agricole ºi silvice" (Axa 1), prin care se vor putea finanþa, spre exemplu,
investiþii în fermele zootehnice, în realizarea unor capacitãþi de stocare a
gunoiului de grajd.
În plus, în ceea ce priveºte Axa 2, este important sã subliniem oportunitatea
finanþãrii proiectelor de agro-mediu, adicã acelea care respectã mai mult decât
standardele minime de mediu impuse de legislaþia româneascã ºi cea a Uniunii
Europene. Acestea pot include agricultura ecologicã, aplicarea anumitor
practici agricole prietenoase mediului în zone protejate (cu o biodiversitate
specialã) etc. Spre exemplu, în judeþul Cãlãraºi au fost pânã acum identificate
o serie de arii protejate pentru specii de pãsãri. Fermierii vor putea obþine
fonduri pentru practicarea unei agriculturi care sã nu afecteze habitatele
naturale ale acestor specii (în special lacurile).
Instituþiile responsabile pentru implementarea fondurilor europene de
dezvoltare ruralã în România sunt:
- Autoritatea de management - Ministerul Agriculturii, Pãdurilor ºi Dezvoltãrii
Rurale;
- Organisme de Platã - Agenþia de Plãþi ºi Intervenþii în Agriculturã (APIA) ºi
Agenþia de Plãþi pentru Dezvoltare Ruralã ºi Pescuit (fostã SAPARD).
Atribuþiile acestor instituþii sunt urmãtoarele:
o Ministerul Agriculturii, Pãdurilor ºi Dezvoltãrii Rurale este responsabil de
managementul ºi implementarea Programului de Dezvoltare Ruralã:
- Asigurã selecþia acþiunilor care urmeazã a fi finanþate în conformitate cu
criteriile Programului de Dezvoltare Ruralã;
- Asigurã înregistrarea ºi gestiunea datelor referitoare la implementare întrun sistem informatic. Acestea sunt necesare pentru monitorizarea ºi
evaluarea Programului de Dezvoltare Ruralã;
- Asigurã cã beneficiarii ºi alte organisme implicate în implementare sunt
informaþi despre obligaþiile referitoare la utilizarea fondurilor;
- Coordoneazã Comitetul de Monitorizare;
- Se asigurã cã Organismele de Platã primesc toate informaþiile necesare,
în special informaþiile legate de aplicarea procedurilor ºi controalelor
pentru acþiunile selectate pentru finanþare, înainte de autorizarea plãþilor;
- Distribuie informaþii despre program cãtre potenþialii beneficiari: corpuri
profesionale, parteneri economici ºi sociali, ONG-uri, despre posibilitãþile
oferite de program ºi modul de accesare a fondurilor.
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o Agenþiile de Plãþi sunt responsabile de realizarea plãþilor cãtre beneficiari,
de comunicarea cu aceºtia ºi de înregistrarea datelor relevante asupra
proiectelor finanþate:
- Stabilesc eligibilitatea aplicanþilor, procedura de distribuire a fondurilor ºi
conformitatea cu normele comunitare, care va fi verificatã înainte de
realizarea plãþilor;
- Plãþile realizate vor fi justificate în totalitate.
Pânã în acest moment nu a fost dat publicitãþii nici un document referitor la
metodologia de finanþare sau la sumele de bani disponibile pe fiecare mãsurã
de dezvoltare ruralã pentru fermieri. Aceste regulamente urmeazã a fi realizate
de autoritãþile publice înainte de 1 ianuarie 2007, când ar trebui sã fie
funcþionale. De asemenea, aceleaºi autoritãþi publice menþionate mai sus
trebuie sã îºi definitiveze structura internã ºi pe cea a personalului.
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