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1. DEZVOLTAREA DURABIL� IMPLICA�IILE EI  
ÎN AGRICULTUR� 

 
Una din problemele esen�iale ale omenirii la ora actual� 

este aceea a asigur�rii hranei necesare popula�iei în continu� 
cre�tere. Se apreciaz� în mod unanim, c� agricultura 
reprezint� cel mai important sector, prin care se face acest 
lucru, ea fiind baza existen�ei vie�ii înse�i. 

Evolu�ia în timp a agriculturii este orientat� spre 
modernizarea structurilor, alegerea pentru viitor a acelor 
tehnologii care s� sus�in� dezvoltarea complex� a acestui 
important domeniu de activitate prin dezvoltarea durabil�. 

Conceptul dezvolt�rii durabile a fost pentru prima oar� 
prezentat prin intermediul World Conservation Strategy în anul 
1980. A urmat apoi raportul Comisiei Mondiale pentru Mediu �i 
Dezvoltare (WCED- 1987 – Raportul Brundtland) �i publica�ia 
B�ncii Mondiale “Mediu, Cre�tere �i Dezvoltare”. În concep�ia 
“Raportului Brundtland” dezvoltare durabil� este acea 
dezvoltare ce acoper� necesit��ile prezentului, f�r� a 
compromite posibilitatea genera�iilor viitoare de a-�i acoperi 
propriile nevoi. Lester Brown (1980) a definit societatea 
durabil�, ca o societate în m�sur� s�-�i satisfac� necesit��ile 
f�r� a diminua �ansele genera�iilor viitoare. 

Sintagma “dezvoltare durabil�” cunoscut� în ��rile de 
vest, mai ales cele de limba englez�, sub denumirea mai 
exact� de dezvoltare sustenabil�, constituie un domeniu 
interdisciplinar al economiei ecologice, una dintre cele mai 
complexe no�iuni prin diversitatea problemelor ce intr� în 
structura ei semantic� (Nicolescu, 2008). 
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În aprecierea lui Gaodland �i Ledec (1987), dezvoltarea 
durabil� reprezint� un model al transform�rilor economice, 
structurale �i sociale care optimizeaz� beneficiile economice �i 
sociale disponibile în prezent, f�r� a afecta poten�ialul de a 
ob�ine beneficii similare în viitor. 

M. Allaby (1994) a formulat urm�toarea defini�ie: 
dezvoltarea durabil� reprezint� acea dezvoltare economic� a 
omenirii, care �ine seama de consecin�ele ecologice ale 
activit��ii economice �i se fundamenteaz� pe resursele care 
pot fi înlocuite sau regenerate �i care nu se pot epuiza. 

 
1.2. Durabilitatea sau dezvoltarea durabil�. 
 
Durabilitatea este caracteristica unui proces sau stare, 

care poate fi men�inut� la un anumit nivel un timp nelimitat. 
Din punct de vedere ecologic durabilitatea se 

concentreaz� pentru ob�inerea celor mai bune rezultate pentru 
om, cât �i pentru mediu, atât în prezent, cât �i în viitor. 

Durabilitatea se raporteaz� la aspectele sociale, 
economice, institu�ionale ale societ��ii umane, cât �i ale 
mediului ambiant. Dintre numeroasele defini�ii ale durabilit��ii, 
cea mai r�spândit� este urm�toarea: “Implicarea umanit��ii 
într-un sistem de via�� proiectat a fi viabil pe o baz� de 
dezvoltare care s� asigure o calitate înalt� a vie�ii pentru to�i 
indivizii societ��ii �i în acela�i timp s� conserve permanent 
ecosistemele naturale în starea lor actual�”. 

Durabilitatea poate fi definit� atât calitativ, în vorbe ca o 
afirma�ie etico-ecologic�, cât �i cantitativ, pe baza 
perspectivelor sistemului de via�� �i a traiectoriei unor anumi�i 
factori din sistem sub forma unor indici de durabilitate. 

Din punct de vedere calitativ durabilitatea etico-
ecologic� are în vedere faptul c� nu trebuie s� invent�m noi 
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societ��i “durabile” pornind de la zero, ci le putem modela în 
conformitate cu ecosistemele naturale, care în realitate sunt 
comunit��i durabile de microorganisme, plante �i animale. 

�inând seama c� P�mântul are capacitatea inerent� de a 
sus�ine via�a, o societate uman� durabil� este una astfel 
proiectat� încât modul s�u de via��, economia, structura fizic� �i 
tehnologiile s� nu interfereze negativ cu capacitatea naturii de a 
sus�ine via�a. O comunitate durabil� î�i formeaz� modelele de 
via�� în timp, printr-o interac�iune continu� cu alte sisteme vii. 

Durabilitatea implic� faptul c� primul pas pentru a 
constitui comunit��i umane durabile este s� în�elegem 
principiile de organizare comune tuturor fiin�elor vii, pe care 
ecosistemele le-au dezvoltat pentru a sus�ine �es�tura vie�ii. 

Durabilitatea agriculturii nu se poate sustrage criteriului de 
eficien��, de performan��; dar aceasta trebuie v�zut� într-un 
spa�iu tridimensional: economic, agrotehnic �i social. 

Între durabilitatea agriculturii �i dezvoltarea durabil� a 
agriculturii, nu poate fi pus semnul egalit��ii, de�i exist� unele 
întrep�trunderi. ��rile dezvoltate au o agricultur� durabil�, 
competitiv�, prin aten�ia acordat� în ultimii ani, iar oferta de 
produse este superioar� cererii. În aceste condi�ii multe state 
doresc s� ia m�suri de reducere a produc�iei în favoarea 
conserv�rii resurselor. În aceste ��ri, o parte a produc�torilor 
agricoli nu vor s� renun�e, la actualul mod de a vedea 
dezvoltarea agriculturii pentru a nu pierde profiturile mari �i 
imediate, în favoarea unor viitoare �i ipotetice avantaje. Prin 
urmare aceste ferme nu urmeaz� conceptul de dezvoltare 
durabil� a agriculturii cu toate c� agricultura lor este durabil� 
în cadrul economiei na�ionale. 

În România dezvoltarea durabil� a agriculturii este mult mai 
dificil� �i complex� deoarece aceasta trebuie corelat� cu 
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realizarea durabilit��ii �i performan�ei în cadrul economiei 
na�ionale. 

Pornind de la necesitatea practic�rii unei agriculturi 
durabile, se apreciaz� tot mai mult c� realizarea acestui 
deziderat depinde de modalitatea în care sunt sus�inute 
modelele agricole echilibrate care poten�eaz� capacit��ile de 
produc�ie a solurilor. 

Op�iunea pentru un sistem de agricultur� durabil� 
presupune respectarea �i introducerea în activitatea agricol� a 
m�surilor care vizeaz� reu�ita culturilor agricole, realizarea 
unor productivit��i ridicate, eficien�a economic�, reducerea 
polu�rii �i p�strarea echilibrului ecologic. 

În sistemul de agricultur� durabil�, pentru dezvoltarea 
unei activit��i productive intense, cu rezultate de produc�ie 
favorabile, sunt necesare urm�toarele m�suri: 

� Asigurarea diversit��ii culturilor vegetale, utilizând soiuri �i 
hibrizi cu poten�ial genetic ridicat �i adaptat condi�iilor 
locale; 

� Introducerea în asolament a culturilor perene �i 
leguminoase necesare sectorului zootehnic, îmbunat��irii 
st�rii structurale �i a bilan�ului azotului din sol; 

� Practicarea culturilor ascunse �i succesive pentru 
asigurarea unei protec�ii mai bune a solului împotriva 
unor factori naturali �i antropici agresivi; 

� Folosirea în mai mare m�sur� a mijloacelor profilactice, 
mecanice �i biologice pentru protec�ia plantelor, în 
condi�iile limit�rii la minim a substan�elor chimice de 
combatere; 

� M�suri agro-fitotehnice adecvate pe terenurile expuse 
fenomenului de eroziune; 
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� Efectuarea lucr�rilor agricole în perioadele optime �i cu 
agregate adecvate care s� protejeze solul împotriva 
fenomenului de degradare fizic�; 

� Utilizarea de materiale organice (gunoi de grajd, compost, 
îngr���minte verzi, resturi organice vegetale, etc.) în 
combina�ie cu îngr���mintele minerale în vederea 
asigur�rii cu nutrien�i a culturilor �i pentru o mai bun� 
conservare a st�rii de fertilitate a solului (Gu�, 2005), deci 
o fertilizare �i o nutri�ie corespunz�toare a plantelor de 
cultur�. 

 
1.3. Fertilizarea �i nutri�ia plantelor. 
 
Agricultura durabil� prevede utilizarea materialelor 

organice reziduale provenite de regul� din sectorul zootehnic, 
(de preferin�� a celor solide compostate) în combina�ie cu 
îngr���mintele minerale; pentru asigurarea cu nutrien�i a 
culturilor dar �i pentru conservarea st�rii de fertilitate a solului. 
Dozele de îngr���minte, ce urmeaz� a fi aplicate, sunt stabilite 
pe baza calculelor de bilan� a elementelor nutritive din sol în 
scopul evit�rii supradoz�rii, mai ales în cazul azotului, atât 
pentru reducerea cheltuielilor de produc�ie cât �i pentru 
evitarea polu�rii mediului. Îngr���minte chimice pot fi folosite 
pentru aprovizionarea plantelor cu elemente nutritive, dar 
numai ca o completare la celelalte m�suri de fertilizare �i în 
doze moderate. Se preconizeaz� folosirea îngr���mintelor 
lichide �i a fertiliz�rii foliare. 

Îngr���mintele chimice au constituit principala pârghie a 
sporirii produc�iei agricole. De aceea consumul mondial de 
fertilizan�i a crescut de la 14 milioane tone în anul 1950 la 141 
milioane tone în anul 2000, în unele ��ri, în special în nordul 
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Europei ajungându-se la limita fiziologic� de absorb�ie de c�tre 
plante. 

Ca r�spuns, consumul de fertilizan�i a sc�zut în SUA, 
Europa Occidental�, Japonia �i, posibil, China. În aceste ��ri, 
suplimentarea nutrien�ilor are efect slab asupra produc�iilor. În 
alte p�r�i ale globului, cum ar fi India �i America Latin� mai pot 
profita prin suplimentarea fertilizan�ilor. Dar dac� lu�m planta 
ca întreg, cre�terea rapid� a consumului de îngr���minte 
(fertilizatori) – motorul care a ajutat la triplarea recoltei 
mondiale dup� 1950 – este acum de domeniul trecutului 
(Brown, 2001). 

În acord cu EFMEA (Asocia�ia European� a produc�torilor 
de îngr���minte) în sezonul 2000/2001 în Europa s-au utilizat 
9,1 milioane tone de azot, 3 milioane tone de fosfor �i 3,5 
milioane tone potasiu. În anul 2014, ca medie pe Uniunea 
European�, bazat pe consumul din ultimele trei sezoane, se 
prognozeaz� un consum mai redus cu 6% pentru azot, cu 
14% pentru fosfor �i cu 12% pentru potasiu. 

Industria fertilizan�ilor dezvolt� �i promoveaz� practica de 
management pentru cre�terea eficien�ei folosirii fertilizan�ilor. 
Prin adaptarea folosirii elementelor nutritive din îngr���minte 
la condi�iile locale, fermierii pot cre�te produc�ia �i reduce 
pierderile de elemente nutritive în mediu. 

Dac� nu se folose�te un management corespunz�tor la 
nivelul fiec�rei ferme, îngr���mintele chimice utilizate pot 
produce fenomene de poluare a apelor de suprafa�� iar în scopul 
prevenirii acestor pierderi de nutrien�i a fost elaborat� de c�tre 
Comunitatea European�: Directiva Nitra�ilor �i Directiva Cadru a 
Apei. Obiectivul Directivei Nitra�ilor este acela de a reduce 
poluarea apei cauzat� sau indus� de nitra�i din surse agricole �i 
s� previn� manifestarea în continuare a unei asemenea polu�ri. 
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Este, totu�i, foarte important s� se în�eleag� faptul c�, din 1991, 
scopul Directivei Nitra�ilor s-a l�rgit de fapt (de exemplu, 
conceptul eutrofiz�rii nu mai este limitat doar la poluarea cauzat� 
de nitra�i ci, de asemenea, se focalizeaz� pe al�i poluan�i cum 
este fosforul) �i urmeaz� s� fie f�cute leg�turi cu alt� legisla�ie 
european�, în primul rând, cu Directiva Cadru a Apei. Scopul 
acestei directive este s� stabileasc� cadrul care integreaz� 
legisla�ia existent� dar fragmentat� legat� de ap�. De asemenea, 
Directiva Nitra�ilor a devenit acum parte a Directivei Cadru a Apei 
prin care se urm�re�te: 

� S� previn� deteriorarea în continuare �i s� protejeze, 
s� îmbun�t��easc� starea ecosistemelor acvatice �i 
terestre �i a terenurilor umede care depind direct de 
ecosistemele acvatice; 

� S� promoveze utilizarea durabil� a apelor bazat� pe 
protec�ia pe termen lung a resurselor de ap� 
disponibile; 

� Atingerea “st�rii bune” (starea chimic�, cantitativ� �i 
ecologic�) pentru toate apele pân� în 2015; 

� S� protejeze �i s� îmbun�t��easc� mediul acvatic prin 
m�suri specifice pentru reducerea progresiv� a 
desc�rc�rilor, emisiilor �i pierderilor de substan�e 
prioritare periculoase printre care �i cele provenite din 
pierderile de nutrie�i din îngr���minte. 

 
1.4. Pierderile de sol �i elemente nutritive �i 

implica�iile lor asupra mediului 
 
Principalul fenomen care determin� pierderile de sol �i 

elemente nutritive este cel de eroziune, deoarece cantit��ile 
cele mai mari de substan�e nutritive se pierd odat� cu 
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materialul solid transportat ca urmare a ac�iunii agen�ilor 
erozivi, care antreneaz� prin scurgeri pe pant� atât humusul 
cât �i nutrien�ii pe urm�toarele c�i: 

-prin intermediul solului erodat care contribuie la 
deplasarea acestor elemente pe versan�i �i depunerea lor la 
baza versantului, în lunci sau acumul�ri, în func�ie de puterea 
de transport a agen�ilor erozivi odt� cu materialul solid 
transportat; 

- odat� cu apa scurs� la suprafa�a solului, cantit��ile 
antrenate fiind direct propor�ionale cu solubilitatea �i 
cantitatea elementului nutritiv din sol; 

- deplasarea acestor elemente pe profilul solului prin 
intermediul apelor infiltrate în sol (Filiche, 2011). 

Eroziunea prin ap� duce în aceea�i m�sur� la pierderea 
solului de pe terenurile arabile situate pe pant�, ca �i de pe 
terenurile care sunt alternativ sub folosin�� la arabil �i apoi 
cultivate cu plante perene, dac� sunt situate pe pante. 
Procesele erozionale se pot produce atunci când apa din 
precipita�ii este mai mare decât cantitatea de ap� care se 
infiltreaz� în sol sau pe care o poate absorbi solul. 

Evenimentele climatice care provoac� scurgeri nu sunt 
atât de rare pe cât se crede. Exist� un risc semnificativ al 
proceselor erozionale de suprafa�a - oga�e �i rigole - care se 
produc pe terenurile susceptibile atunci când cad peste 15 mm 
precipita�ii/zi sau peste 4mm/or�. Eroziunea moderat� se 
produce pe solurile nisipoase, u�or lutoase atunci când cad 
ploi puternice, sau pe terenuri în pant�, cu infiltra�ie redus�. 

Eroziunea poate fi sub forma unor simple scurgeri (run-
off) care con�in particule fine de sol sau poate deveni mult mai 
serioas� prin formarea oga�elor �i rigolelor (rills, gullies). 


