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N R  2 4      D E C E M B R I E  2 0 0 9  

Anul 2009 ne va ramane cu siguranta in minte in cadrul miscarii ecologice europene ca fiind o 
piatra miliara, care are un effect puternic si pozitiv asupra dezvoltarii viitoare a agriculturii 
ecologice. In ianuarie a intrat in viguare noul ordin European privind productia si marcarea 
ecologica. Ordinul pentru acvacultura si productia de alge ecologice a urmat in august. Pe 
Langa acestea in anul 2009 s-au efectuat pasi importanti inspre o Europa libera de GVO. Dupa 
ce Austria si Ungaria au oprit cultivarea plantelor modificate genetic au urmat Luxemburg si 
Germania cu interdictia privind porumbul GVO. Polonia pregateste o lege conform careia 
taranilor li se ofera libertatea de a crea si reglementa zone libere de GVO.  

Pe de alta parte imaginea este tulburata de preturile actuale ale produselor agrare. Dupa 
preturi foarte mari la mijlocul anului 2008 acestea nu sunt atat de mici incat multi agricultori sa 
se simta amenintati in existenta lor. Haideti sa ne dedicam din acest motiv provocarii de a crea 
conditii acceptabile cu care ambele parti sa poata trai si spera la solutii in anul 2010. 

EkoConnect.si fundatia Avalon Stiftung va doresc Sarbatori fericite, un Bun Sfarsit de an 2009  
si un inceput plin de succes in anul 2010.  

Va dorim o lectura placuta si informativa.  

Irena Fašalek & Dagmar Diener & Linda Huisman 
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1. Bulgaria: Proiectul ’The New Thracian Gold’ 
Rhodopii de est din Bulgaria sunt unul din puținele puncte biodiversitari de interes din Europa, 
unde se mai poate savura sălbăticia și natura neatinsă. Regiunea este populată de locuitori 
prietenoși, cunoscuți pentru ospitalitatea și bucătăria lor delicioasă. Totuși zona este foarte 
săracă, fapt pentru care mulți locuitori o părăsesc. Rezultatul este că peisajele vaste de câmpii, 
ca urmare a tradiției de creștere de vita, sunt pe cale de dispariție. Aceasta ar fi o mare pierdere 
pentru diversitatea speciilor. Pentru a micșora sărăcia, a menține biodiversitatea și a crește 
bunăstarea, fundațiile Avalon și Ark au pornit de curând un proiect cu numele ’The New Thracian 
Gold’. 

Rhodopii de est sunt bogați în multe privințe. Înclinații ușoare alternează cu stânci abrupte, râuri 
albastre, care își caută drumul prin peisajul slab populat și muntos. În nisipul râurilor se mai poate găsi 
aur. Aici, unde se intâlnește clima moderată din Europa centrală și cea a Mării Mediterane, regiunea 
devine un focar cu o diversitate bogată de specii: 1400 de feluri de plante, 27 de feluri de reptili, 59 de 
mamifere diferite și 278 de feluri de păsări, inclusiv un incredibil numar de 37 de pasari de prada. 

Autoritățile locale, țărani și oameni interesați din străinătate se gândesc, cum ar putea să reducă 
locatarii rhodopiilor de est sărăcia în această regiune și să se îndrepte către o nouă bunăstare. Un 
program de dezvoltare verde conține trei elemente: refacerea sălbăticiei, agricultură ecologică și turism 
ecologic. Situația de față regretabilă a regiunii se poate schimba înspre bine, dacă bogăția naturală este 
folosită într-un fel economic și cu potențial de creștere.  

Vladislav Popov, de la Universitatea Agrară Plovdiv și manageri de la Avalon-Bulgaria au salutat 
agricultura ecologică ca fiind o alternativă înțeleaptă pentru populația de la țară. Agricultura eco 
completează protecția naturii și turismul eco într-un fel extraordinar. Ea nu dăunează biodiversitatea și 
totodată alimentele ecologice pot înbunătății veniturile țăranilor și al căsniciilor țărănești. Piața pentru 
produsele ecologice crește și țăranii vor primii ajutoare, pentru a dezvolta agricultura eco și pentru a 
desface produsele lor. 

Nico van der Werf de la Avalon din Olanda subliniază importanța coerenței celor trei elemente: Proiectul 
‘New Thracian Gold’ conține integrarea recultivării a sălbăticiei, agricultură ecologică și ecoturism. 
Pentru asta, Avalon a organizat o serie de evenimente în Bulgaria, o parte a lor fiind o excursie în 
rhodopi. Despre această călătorie a scris și jurnalistul danez Meindert Brouwer. Puteți citi reportajul lui 
interesant, numit ’They call it the wild farm’ pe www.avalon.nl (click pe „Documente“).  

Traducerea: Uwe Leonhardt 

 

* * * * * 

 

2. Ungaria: Până în 2014 nu va susține începători în agricultura 
Ecologică 

Între 1997 și 2004, numărul întreprinderilor bio din Ungaria a crescut de cinci ori. După aceea, a 
existat o schimbare de tendință și numărul întreprinderilor chiar s-a și redus. Experți au văzut ca 
motiv cerința slabă internă pentru produse bio și susținerea insuficientă din partea statului. Cu 
toate că există un program nou de sprijin, guvernul a inclus și aici multe obstacole. 

În timp ce în cele mai multe țări ale UE suprafețele bio au crescut în ultimii ani foarte tare, în Ungaria nu 
a existat în ultimii cinci ani o euforie de schimbare. După 2004 chiar s-a redus numărul întreprinderilor 
bio cu 15% și suprafața eco cu ca. 8% la 122.817 ha în 2008 (vezi Tab. 1). Între anii 1997 și 2004 încă 
mai domina altă situație: Numărul întreprinderilor bio a crescut de cinci ori de la 281 la 1453 și suprafața 
de cultivare a crescut în aceași perioadă cu mai mult de zece ori la 133.009 ha. Asta corespunde 2,3% 
din suprafața agricolă totală din Ungaria. Experți ai pieții au numit două motive pentru această reducere: 
1. lipsa structurilor de desfacere pe piața internă și 2. sprijinul slab pentru agricultorii eco prin programul 
național pentru dezvoltarea rurală din 2004. Acest program a fost de fapt un program de stagnare 
pentru agricultura ecologică: Între 2004 și Iulie 2009 țăranii nu au putut solicita subvenții. Pe deasupra 
subvențiile pentru producția integrată erau adesea mai mari decât pentru cultivarea bio. (vezi tab. 2). 
Acest fapt dezcuraja adițional schimbarea la cultivarea bio. 
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Cu toate că cele mai multe întreprinderi bio sunt îndreptate în continuare către export, numărul 
prelucrătorilor a crescut de la 217 în 2003 la 436 în anul 2008. Asta arată că din ce în ce mai mulți 
întreprinzători sunt interesați, să dezvolte sectorul bio unguresc în continuare. Dar actual mai mult decât 
80% din produsele bio, majoritatea materie primă, sunt exportate în piețile Europei occidentale. Țările 
principale de import sunt Germania, Austria și Elveția. Majoritatea exporturilor sunt cereale și semințe 
uleioase, dar și ceva fructe și legume. Totodată produsele prelucrate sunt reimportate în Ungaria.  

Pentru 2009 și până în 2014, Ungaria a introdus un program nou de dezvoltare rurală. Conform datelor 
autorităților ungurești de control, prin acest program suprafața agricolă prelucrată ecologic a crescut din 
nou în acest an. În același timp, guvernul a introdus aici iarăși unele obstacole de neînțeles: Țăranii 
trebuiau să solicite până la 25. Iulie 2009 subvențiile pentru următorii 5 ani. Așadar nu mai pot fi făcute 
solicitări până la sfârșitul programului pe 31. August 2014. Deci agricultorii, care se hotăresc să schimbe 
în următorii cinci ani, nu au șansa să primească subvenții din partea statului pentru agricultura 
ecologică. 

Tabelul 1: Dezvoltarea suprafeței bio și al întreprinderilor bio din Ungaria 

Jahr 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 

Suprafața eco (ha) 116.535 133.009 128.575 122.765 122.270 122.817 138.800 

Întreprinderi bio 1.256 1.453 1.386 1.294 1.259 1.233 1.391 
Surse: : Biokontroll Hungária, Hungária Öko Garancia Kft, * Evaluare EkoConnect e. V. 

 

 Subvenții 2004 – 2009 
 (EUR/ha) 

Subvenții 2009 – 2014 
(EUR/ha) 

 Producție 
integrată 

Întreprinderi 
în 
schimbare 

Întreprinderi 
certificate 

Producție 
integrată 

Întreprinderi 
în 
schimbare 

Întreprinderi 
certificate 

Teren 
arabil 

224 192 145 155 212 153  

Legume 113 349 220 171 359 203 
Culture 
perm. 

420 435 322 341-625 757-900 365-631 

Sursa: Ministerul Unguresc pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (FVM) 2009 

Autori: Irena Fašalek, EkoConnect e. V. & Stefan Simon, Jurnalist agrar 

Traducerea: Uwe Leonhardt 

 

* * * * * 

 

3. Întreprinderea ecologică medie din Slovacia are o suprafaŃă de 
aproape 400 ha 

În medie, întreprinderile ecologice din Slovacia sunt mult mai mari decât cei din alte tări ale UE. 
7,02 % din suprafaŃa arabilă sunt cultivate potrivit standardele ecologice, în timp ce mărimea 
medie de întreprindere era de 391 ha în anul 2008. În mod tradiŃional, produsul principal al 
agriculturii ecologice slovacice sunt cereale, folosite ca furajul animalelor locale. 

La sfârşitul 2008, institutul central de controale şi testuri pentru agricultura din Slovacia (CCTIA) a 
registrat 349 de întreprinderi bio cu o suprafată lucrată de 136668 ha în total. Pe când în 2001 mărimea 
medie de întreprindere era de 746 ha, această a scăzut la 391 ha până în anul 2008. Scăderea acela 
rezultă din faptul că numărul întreprinderilor de familie, care au modificat modul lor de a administra 
întreprinderile, creste. Totuşi, întreprinderea cea mai mare gospodărează 3024 ha (din care 2199 ha 
suprafaŃa arabilă), în total 8 întreprinderi sunt mai mare decât 1500 ha. 

SuprafaŃa gaspodărită în mod bio este împartiŃă în felul următor: 70% fâneŃe şi păşuni (Dauergrünland), 
circa 30% reprezintă teren arabil, mai puŃin decât 1% fructe şi doar 0,1% vie. Întreprinderile bio sunt 
răspândite în toată Ńara, dar numărul mai mare se găseşte în partea estică a Ńării. 
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Produsul principal al agriculturii biodinamice sunt în mod tradiŃional cerealele. Cultivarea fructelor nu s-a 
dezvoltat din cauza costurilor mai mari. Merele, prunele şi cireşele sunt procesate de obicei ca fructe 
uscate. Produsele din culesul sălbatic sunt exportate în cele mai multe cazuri. Mai mult decât 75% din 
materialele prime sunt folosite în cadrul furajului animalelor locale, deoarece 68% din fermierii bio cresc 
şi animale. Fermierii vând restul materiei prime în Ńara proprie, dar şi în alte Ńări membre ale UE sau în 
HelveŃia. 

Aproape 50% din produsele bio sunt comercializate înca ca şi produse convenŃionale, de exemplu, în 
Austria, animalele bio/carnea bio sunt vândute ca şi carne convenŃională. De asemenea, şi laptele este 
furnizat la fabrici de produse lactate convenŃionale sau este vâdut ca lapte crude bio la două fabrici 
ecologice din Cehia. În ultimii doi ani, o fabrică de produse lactate mare din Slovacia a început să 
proceseze şi laptele de vacă bio. Laptele, jaurtul şi brânza sunt accesibili pentru cumpărători în calitatea 
bio şi în supermarket-uri. Prelucrarea carnei nu este bine dezvoltată, exista o lipsa la abatoare mici.  

Procesarea alimentelor bio creşte, însă foarte incet. Dezvoltarea sa nu corespunde cu creşterea 
suprafeŃelor gospodărite în mod ecologic. Produsele bio locale sunt vândute mai ales in magazine tip 
“reforma” (Reformhaus) mici. Se pare că pentru producătorii mici este imposibil să-şi vinde produsele 
lanŃelor de supermarket. Totuşi, producătorii mai mari îşi vând produsele, ca de exemplu cai herbatic, 
faină, pastă, tofu, lapte de vacă şi produse de lăptărie magazinelor locale şi specializate, supermarket-
urilor şi în străinătate. Producătorul cel mai mare de vin ecologic furnizează magazinelor selecŃionate 
din Ńară cu vin ecologic. Întreaga producŃie a îngheŃetei ecologice, covrigilor, şi a sparanghelului este 
pentru pieŃe externe, ca de exemplu Germania, Austria şi łările de jos. 

Sursa: Juliana Schlosserova, Institutul Central de Control şi Test pentru Agricultura din Slovacia 

 

* * * * * 

 

4. Un studiu european indica o valoare nutritiva ridicata a alimentelor 
ecologice 

In urma altor metode de productie si a lipsei chimicalelor agrare produsele ecologice pot avea un 
efect pozitiv asupra sanatatii umane. In special continutul de acizi grasi nesaturati, vitamine, 
carotinoide si antioxidanti este mai ridicat in alimentele biologice.  

Cel mai mare proiect finantat european pentru agricultura ecologica confirma faptul ca: Alimentele 
ecologice pot avea efecte pozitive asupra sanatatii umane. Conform asteptarilor consumatorilor acestea 
au o calitate ridicata si sigura. Doua dovezi principale au dus la aceste rezultate: In comparative cu 
alimente produse conventional alimentele ecologice au un continut ridicat de substante dorite din punct 
de vedere fiziologic al alimentatiei, precum antioxidanti si vitamine. Pe Langa acestea continutul de 
micotoxine, resturi de pesticide si glicoalcaloizi este scazut intr-o serie de fructe si lapte. Acest fapt este 
primar o urmare a metodelor ecologice ale managementului fertilitatii pamantului. Acestea intaresc 
rezistenta plantelor si maresc continutul substantelor valoroase. Renuntarea la ingrasaminte minerale si 
pesticide imbunatateste suplimentar compozitia substantelor din produse.  

De cinci ani peste 30 de parteneri europeni lucreaza la proiectul „Imbunatatirea calitatii si sigurantei si 
reducerea costurilor in cadrul lantului de livrari ecologic si low-input“ (QLIF) . Cercetatorii isi indreapta 
atentia asupra calitatii si sigurantei alimentelor ecologice si de low-input in legatura cu eficienta 
costurilor si a sanatatii mediului.  Experimentelor lor indica clar o calitate ridicata a produselor agricole si 
animaliere ale agriculturii ecologice in comparative cu cea conventionala. Alimentele ecologice ca varza, 
salata, rosiile si cartofii contin mai multe substante secundare, dupa cum afirma coordonatorul  

Ihre Experimente zeigten die deutlich höheren Qualitäten von Erntegütern und tierischen Produkten 
ökologischer Betriebe im Vergleich zu konventionellen. Ökologische Nahrungsmittel wie Kohl, Salat, 
Tomaten und Kartoffeln enthalten mehr sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, wie der akademische  QLIF, 
Dr. Urs Niggli (Institutul de cercetare pentru agricultura biologica /FiBL. In laptele ecologic continutul de 
substante valoroase din punct de vedere al nutritiei este de asemenea mult mai ridicat in special in vara. 
Continutul de acizi grasi nesaturati, precum CLA si Omega -3 a fost pana la 60% mai ridicat, continutul 
de vitamine, carotide si antioxidanti se afla intre 30% si 70%. Un regim de alimentatie bazat pe 
alimentatie saraca cu continut scazut de maissalage a fost factorul hotarator pentru calitate. In acest caz 
sistemele low-input produc ca si agricultura libera calitati identice ca si agricultura ecologica, pe cand in 
rest calitatiile corespund de cele mai multe ori agriculturii conventionale.  
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Continutul ridicat de acizi grasi nesaturati este benefic pentru sanatatea umana. Substantele secundare 
precum antioxidanti ajuta la reducerea riscului de imbolnaviri ale inimii si ale circulatiei si de cancer.  

Studiul QLIF se bazeaza pe analize cuprinzatoare, experimente stiintifice, date socio-economice si 
modelari complexe. In centrul studiului au stat provocari actuale si cai viitoare pentru a ridica calitatea 
alimetelor ecologice. Doua dintre studiile efectuate s-au ocupat cu experimente de alimentatie pentru 
imbunatatirea laptelui si a continutului de albumina din lapte cat si  cantitatea de grasime intramusculara 
(care influenteaza calitatea senzoriala a carnii de porc). Oamenii de stiinta au dezvoltat de asemenea 
protocoale HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). Acestea ar trebui sa sustina 
producatorii sa asigure standarde ridicate ale calitatii in special pentru produse ecologice si siguranta 
alimentelor, de ex. la folosirea ingrasamintelor si productie. Pentru a satisface cererea crescatoare de 
produse ecologice prelucrate si a mentine autenticitatea si naturaletea, este o noua provocare.  In acest 
sens proiectului QLIF a propus a adopta standarde de productie intr-o directive practica.  

Rezultatele studilor QLIF contrazic rezultatele unui studiu recent publicat al Agentiei engleze Food 
Standard Agency (FASA). Studiul controvers nu a putut stabili diferente in ce priveste valoarea nutritive 
a alimentelor produse ecologic sau conventional. In timpul prezentarii rezultatelor QLIF in Berlin 
secretarul general al Uniunii germane de Protectie a naturii (DNR), Helmut Räscheisen, a criticat 
puternic studiul FSA.  El a deplanes excluderea unor studii care dovedesc continutul ridicat de substante 
secundare din fructele ecologice. Urme problematice ca de ex. de metal greu sau pesticide nu au fost 
de asemenea luate in considerare in mod adecvat, cu toate ca efectele lor negative asupra copiilor mici 
sunt bine cunoscute conform DNR.  

Informatii suplimentare gasiti pe pagina de internet: www.qlif.org. Aceasta va conduce si la baza de date 
accesibila pentru public Organic Eprints. Acolo sunt disponibile mai mult de 100 de publicatii QLIF.  

Autori: Bianca Borowski & Stefan Simon, jurnalist agrar 

 

* * * * * 

 

5. Origine transparentă: de la producător până la consumator 
Un grup de agricultori germani a început să-şi promoveze marca proprie. Grupul vinde produse 
”uscate” (care pot fi păstrate mai mult fără conservare) la angrosişti şi magazine bio. Un concept 
de succes care merită imitat. 

De regulă agricultorii bio vând produse proaspete la magazine bio din regiune. În cele mai multe cazuri 
produsele ”uscate” nu provin direct de la agricultor, chiar dacă el produce materile prime ca de exemplu 
cereale şi carne. 

În vara 2008 două asociaŃii Ńărăneşti, ”Kornbauern” şi ”Kornkreis”, au ales un alt drum. 70 de agricultori 
din sud-vestul Germaniei produc împreună produse ”uscate” cum ar fi fulgi de ovăz, paste dintr-o specie 
veche de grâu (Triticum diccocum), muştar şi produse din carne în conserve. 

Ideea de bază este de a oferi produse cu o identitate (”cu o faŃă”). Pe ambalajul produselor se imprimă  
poza unuia dintre agricultorii care au contribuit cu materie primă pentru produsul respectiv. Astfel 
consumatorul are o legătură cu cel care a produs alimentul. Sortimentul cuprinde în prezent 30 de 
produse şi este extins în continuare: vor apărea ulei şi marmeladă bio. Toate produsele au o dată de 
limită pentru consum de cel puŃin 8 luni. 

Recolta se procesează în regiune, muştarul de exemplu nu face mai mult de 30 de km de la gospodăria 
lui Markus Comtesse până la moara ”Mettlacher Abtei Senfmühle”. 

Thorsten Neubauer, preşedintele asociaŃiei ”Kornbauern”, vede mult potenŃial în dezvoltarea produselor, 
deoarece agricultorii şi procesatorii bio sunt foarte creativi. El declară că ”Datorită cooperaŃiei cantităŃile 
comercializate cresc, ceea ce este în interesul tuturor”.  

Cele două asociaŃii vând produsele în principal la angrosişti ecologici din sud-estul Germaniei şi direct la 
magazine bio în întreaga Ńară. ”Kornkreis” răspunde pentru serviciul consumatorului în sudul şi estul 
republicii pe când ”Kornbauern” se implică în nord şi vest. AgenŃii asociaŃiilor vizitează magazine şi 
prezintă produsele. ”Proprietarii magazinelor adoră produsele noastre. În special le place idea cu pozele 
producătorilor pe etichetă” constată Eva-Maria Esslinger de la ”Kornkreis” şi adaugă: ”Unii chiar au 
aşteptat produsele noastre.” 
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Actualmente cele două asociaŃii caută alte magazine bio pentru a-şi asigura vânzările. Între timp 
sortimentul lor se dezvoltă. 

Mai multe informaŃii la: www.kornbauern.de; www.kornkreis.name  

Autor: Stefan Simon, jurnalist 

Traducerea: Nicoleta & Alexander Thomka 

 

* * * * * 

 

6. Agricultura ecologică poate contribui la păstrarea climei 
Studii ştiinŃifice evidenŃiază faptul că agricultura biologică are o amprentă de carbon mai bună 
decât cea convenŃională. Un avantaj principal este admistrarea fertilitâŃii solului totalmente 
diferită: inputuri scăzute, proporŃie mare de pajişti şi fâneŃe şi culturi care îmbunătăŃesc 
fertilitatea reprezintă aspecte care măresc rata humusului şi a fixării dioxidului de carbon. 

La conferinŃa de la Copenhaga privind schimbările climatice au fost discutate controvers strategiile şi 
metodele pentru reducerea încălzirii climei. Agricultura este considerată un agent important, fiind dat 
faptul că ea este şi o cauză dar şi o victimă a schimbărilor climatice: pe de-o parte ea emite o cantitate 
considerabilă a gazelor de seră, iar pe de altă parte suferă spre exemplu din cauza schimbărilor 
precipitaŃiilor sau a condiŃiilor mai favorabile pentru boli şi dăunători. 

De aceea trecerea la o agricultură mai puŃin dăunătoare şi mai rezistentă este neapărat necesară. Poate 
fi agricultura ecologică răspunsul la aceste cerinŃe pentru reducerea emiterii gazelor de seră? Într-
adevăr mai multe studii evidenŃiază că pe lângă celelalte aspecte pozitive ale agriculturii ecologice ea 
are şi o eficienŃă energetică mai mare şi un bilanŃ climatic mai bun decât agricultura convenŃională. Un 
avantaj important este menŃinerea fertilităŃii solului: prin renunŃarea la îngrăşăminte şi pesticide chimice 
se economiseşte energie şi astfel se evită emiterea dioxidului de carbon şi a gazelor ilariante (N2O), 
care sunt chiar mai periculoase. Efectul gazelor ilariante asupra climatului este de 300 de ori mai 
puternic decât cel al CO2. În plus agricultorii ecologici reduc concentraŃiile acestor gaze prin inputuri 
reduse, o rată mai mare de pajişiti şi fâneŃe şi o frecvenŃă crescută de plante leguminoase, măsuri prin 
care se ridică cantitatea de humus şi se crează un rezervor de carbon în sol. Pe de altă parte şi plantele 
consumatoare de humus, ca de exemplu porumbul, se cultivă mai rar. Solurile convenŃionale în schimb 
reprezintă o sursă de carbon ca urmare a modului de prelucrare intensivă şi a rotaŃiei culturilor 
consumatoare de humus. 

Clima este protejată şi pe altă cale: hrănirea animalelor cu furaje proprii sau cumpărate din apropiere 
contribuie la reducerea emisiilor în transport. Agricultura convenŃională importă o parte considerabilă de 
furaje concentrate (în Germania aproximativ 30%). Creşterea cererii pentru aceste furaje agravează 
situaŃia, deoarece este o cauză a defrişării pădurilor autohtone în scopul extinderii culturilor de soia. 
Valoarea acestor păduri pentru clima globală este de nepreŃuit, pierdera lor are efecte imprevizibile. 

ProducŃia animală este responsabilă pentru mai mult de 66% din emisiile de gaze de seră, ele fiind 
cauzate în primul rând de producŃia intensă a furajelor. ProducŃia animalelor bio provoacă mai puŃine 
emisii. În agricultura ecologică sunt Ńinute mai puŃine animale la hectar, ceea ce înseamnă nu numai 
emisii mai mici de gaz metan, gaz care se produce în aparatul digestiv al rumegătoarelor şi este de 23 
de ori mai dăunător decât CO2. Vacile bio au o durată de viaŃă mai lungă decăt cele convenŃionale, 
astfel se cresc mai puŃine vaci – care în perioada de creştere nu dau lapte. Acest aspect îmbunătăŃeşte 
bilanŃul climatic al laptelui bio, chiar şi atunci când baza de calcul este litrul. 

În general se spune că avantajele agriculturii ecologice se pierd dacă emisiile sunt considerate la 
kilogram sau litru de cantitate produsă şi nu la unitatea de suprafaŃă. Este adevărat că diferenŃa pe baza 
suprafeŃei este mai mică, dar în contextul amprentei de carbon produsele bio rămân totuşi mai 
avantajoase. 

În cele din urmă schimbul climatic rămâne o provocare şi pentru agricultura ecologică. ÎmbunătăŃiri sunt 
necesare şi posibile în ciuda faptului că este deja un mod favorabil pentru climă. Creşterea productivităŃii 
şi ridicarea potenŃialelor pentru protecŃia climatului prin eco-agricultură sunt chestiuni cheie. 
Răspunsurile pot fi găsite în selecŃionarea plantelor şi animalelor. Aici cercetarea ştiinŃifică poate sprijini 
agricultorii. Alte posibilităŃi ar fi de pildă reducerea intensităŃii de prelucrare a solului sau chiar 
renunŃarea la arat şi aplicarea altor metode pentru menŃinerea fertilităŃii solului. Şi renunŃarea la 
exploatarea solulilor mlăştinoase ar însemna o încetinire considerabilă a emisiilor de gaze de seră. 
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Autori: Bianca Borowski & Stefan Simon, jurnalist 

Traducerea: Nicoleta & Alexander Thomka 

 

* * * * * 

 

7. Protejarea cerealelor din depozite de fungi şi dăunători 
Depozitarea corectă a cerealelor este una din provocările asigurării unei calităŃi superioare. Cei 
mai importanŃi factori sunt uscarea, selectarea, răcirea şi aerisirea. 

În anii caniculari mulŃi fermieri au probleme cu gărgăriŃa grâului (Sitophilus granaries). Mai ales în aprilie 
2009 a explodat numărul lor în spaŃiile de depozitare ale cerealelor din întreaga Europă, căci 
temperaturile ridicate susŃin înmulŃirea acestui dăunător. 

Şi în agricultura ecologică există destule modalităŃi de combatere a gărgăriŃei grâului. Mai întâi de toate, 
cerealele trebuie să fie curate, şi apoi depozitarea să se desfăşoare la temperaturi joase. Pe lângă 
aceasta, fermierii trebuie să utilizeze capcane şi să împrăştie profilactic în depozit viespea parazit 
Lariophagus distinguendus. Acest endo parazit este un duşman natural pentru controlul biologic al 
gărgăriŃei grâului. Pentru a proteja profilactic depozitul, sunt necesare  40 de viespii (10,25 Euro) pentru 
cca. 100 m2 sau 15 to de cereale. Cu ajutorul viespiei parazite pentru molii  Habrobracon hebetor (25 
insecte pentru cca. 15 m2 costă 3,90 Euro) se pot combate moliile cenuşii de făină din spaŃiul de 
depozitare. 

La o invazie de gărgăriŃe, depozitul trebuie curăŃat complet, iar cerealele trebuiesc selectate printr-un 
utilaj special care omoară dăunătorii prin presiune mare. Depozitele goale trebuiesc dezinfectate cu 
’Silico Sec’, o pulbere minerală naturală specială pentru combaterea dăunătorilor. Sunt necesare 20 mg 
din acest produs pe mp (8 Euro/kg). ’Silico Sec’ se poate folosi şi curativ prin împrăştiere pe cereale (2 
kg/to), dar în acest caz nu mai este posibilă comercializarea ca şi produs panificabil.  Este permisă doar 
folosirea ca furaj! Atât metoda cu presiune mare cât şi ’Silico Sec’ sunt permise în agricultura ecologică 
conform reglementărilor ecologice europene. Pe baza diferitelor interpretări ale acestor reglementări în 
statele member, înainte de folosire ar trebui întrebat organismul de control local.  

Dacă vorbim despre calitatea cerealelor, experŃii organizaŃiilor şi cumpărătorii morilor ecologice susŃin că 
managementul post-recoltă este extrem de important pentru a atinge calitatea de panificaŃie a 
cerealelor. Adevărate probleme apar atunci când cerealele sunt depozitate incorect. Ernst Weidenhöfer, 
client al morii Bohlsener Mühle, afirmă: "Eu văd mai multe deficite în depozitare decât în producerea 
cerealelor. Aici se află cea mai mare necesitate de ajustare.“  

Aceasta înseamnă pentru fermieri că nu este importantă doar cultivarea plantelor, ci mai ales „pasul 
următor“. De aceea este indicat să se respecte următoarele sfaturi date de experŃi: 

• Recoltarea uscată şi aerisirea recoltei:  
Cel mai indicat este să se recolteze cerealele la o umiditate reziduală de 14 procente (ovăzul şi 
grâul spelta cu 13 procente). Dacă aceasta nu este posibil, este necesară uscarea 
suplimentară. AtenŃie: dacă se recoltează la o umiditate reziduală de 16 procente, este aproape 
imposibil să se obŃină 14 procente doar prin uscarea în depozit! Pentru aceasta sunt necesare 
spaŃii de uscare profesioniste.  

Dacă cerealele sunt prea umede, în depozit se formează micotoxine. Aceasta se petrece mai 
ales la depozitarea plană, când nu este posibilă aerisirea corectă. Atâta timp cât nu aveŃi 
posibilitatea de a usca cerealele recoltate în propria ferma, aduceŃi-le la o un centru specializat 
de uscare. Chiar şi cu 15 procente umiditate reziduală riscaŃi contaminarea cu micotoxine.  

• Recoltarea curată şi aspirarea: 
Puritatea la recoltare ajută mai târziu la aerisirea cerealelor. În afara de aceasta, cerealele 
trebuiesc selectate de particule mici şi de seminŃe de buruieni. Atunci sunt pregătite pentru 
aerare. Dacă sunt prea multe materiale fine în cereale, aerul nu poate să treacă printre boabe, 
căci porii fini îl opresc. 

• Depozitul de cereale trebuie răcit:  
GărgăriŃa grâului iubeşte temperaturile ridicate şi umiditatea crescută a aerului. Sub 7°C  
gărgăriŃele şi alŃi paraziŃi intră în hibernare. FolosiŃi-vă de această cunoaştere şi răciŃi produsul, 
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căci mereu vor exista câteva gărgăriŃe în depozit. La frig acestea sunt inofensive. Un sfat: 
folosiŃi aerul rece de iarnă pentru aerisirea depozitului de cereale!  

 
• Scoaterea la timp din depozit:  

Dacă nu puteŃi respecta în totalitate punctele de mai sus, ar trebui să scoateŃi cerealele din 
propriul depozit cel târziu până la sfârşitul lui octombrie şi să le transferaŃi într-unul profesionist. 
Şansele de a realiza o calitate superioară a producŃiei în anul următor sunt atunci cu mult mai 
mari comparativ cu o depozitare semi profesionistă. 

Dacă doriŃi ca cerealele dvs să se comercializeze şi să nu existe reclamaŃii de calitate, asiguraŃi-vă 
că acestea sunt curate. FiŃi atenŃi ca în spaŃiile de depozitare să nu existe nici micotoxine  nici 
gărgăriŃe şi nici pisici care să pătrundă în depozit! 

InformaŃii suplimentare pe această temă găsiŃi la:  

Bundesverband Naturkost Naturwaren Herstellung und Handel e.V. (OrganizaŃia federală de producere 
şi comercializare de produse naturiste) 
http://www.n-bnn.de/html/img/pool/Leitfaden_Sch_dlingsbek_mpfung.pdf  

Silico Sec la BIOFA AG, Rudolf-Diesel-Str. 2, D-72525 Münsingen, Tel.: +49 (0) 7381 / 93 54 14, E-Mail: 
contact@biofa-profi.de  

Comandă pentru viespiile de depozit Lariophagus distinguendus sau pentru viespiile parazite 
Habrobracon hebetor la www.biologische-beratung.de  

Autor: Stefan Simon, jurnalist agrar 

Traducere: Adriana Khapardey 

 

* * * * * 

 

8. ConferinŃele Avalon 
Avalon a organizat în septembrie şi în octombrie mai multe evenimente în Bulgaria. Scopul principal a 
fost punerea în legătură a oamenilor, a cunoştinŃelor şi experienŃelor despre agricultura ecologică. 
Evenimentele au început cu întâlnirea reŃelei Avalon, fiind urmată de o conferinŃă internaŃională despre 
schimbările climatice. 120 participanŃi din Centrul si Estul Europei, Balcani, Caucaz şi Asia Centrală au 
luat parte la această conferinŃă cât şi la următoarea conferinŃă internaŃională despre diversitatea 
biologică. Un mic grup de participanŃi a mers şi într-o excursie în MunŃii Rodopi (a se vedea şi articolul 
din acest buletin informativ despre „Noul aur tracic“).  

PesonalităŃi de referinŃă din întreaga lumea au prezentat noile realizări pe teme importante de mediu 
legate de agricultura ecologică: profesorul Rattan Lal din Statele Unite ale Americii a vorbit despre 
sechestrarea carbonului în sol şi dr. Mark Redman din Marea Britanie a prezentat despre diversitatea 
biologică în Ńările în transformare. Directorii Avalon Martien Lankester şi Nico van der Werf s-au bucurat 
de impactul avut. S-au stabilit contacte şi membrii reŃelei au fost în poziŃia de a îşi îmbunătăŃi relaŃiile şi 
know-how-ul.  

Toate prezentările vorbitorilor şi alte informaŃii despre program puteŃi găsi pe pagina de internet a 
conferinŃei: www.avalon-conference.org 

 

* * * * * 

 

9. Forumul ecologic românesc depăşeşte aşteptările 
O atmosferă bună printre participanŃii Forumului de Agricultură Ecologică din Bucureşti 

"Multe idei noi şi contacte" şi "Ar trebui să repetăm acest eveniment şi anul viitor" sunt concluziile cele 
mai importante ale participanŃilor Forumului român de agricultură ecologică. Forumul este o conferinŃă 
internaŃională despre comercializarea produselor ecologice şi a avut loc între 22 – 23 octombrie 2009 în 
Bucureşti în complexul expoziŃional Romexpo. Peste 160 de participanŃi dintre care fermieri, procesatori, 
comercianŃi şi reprezentanŃi ai organizaŃiilor şi instituŃiilor au luat parte la această conferinŃă care a pus 
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accentul pe extinderea pieŃei interne de produse ecologice şi pe creşterea şanselor de exporturi 
ecologice în România.  

"Numărul participanŃilor a depăşit aşteptările noastre", a spus Bernhard Jansen, directorul EkoConnect – 
Centrul InternaŃional pentru Agricultură Ecologică din Centrul şi Estul Europei, care a organizat Forumul. 
"Mai mult decât atât, atmosfera printre oamenii de afaceri a fost superbă şi noii producători au devenit 
interesaŃi de piaŃa bio", a adăugat el. 

Mai ales prezentările despre perspectivele comerŃului en detail cu produse bio în Europa de Vest, 
dezvoltarea pieŃei bio româneşti cât şi strategiile de export ale produselor bio au fost urmărite cu 
deosebit interes. O altă atracŃie a fost discuŃia fermierilor canadieni şi a laureatului premiului Nobel 
Percy Schmeiser, care şi-a susŃinut punctul de vedere cu exemplele negative ale fermierilor canadieni 
cu plantele modificate genetic. 

Forumul românesc a fost organizat de patru parteneri: AsociaŃia Bio România, Ministerul Economiei, 
Centrul ComerŃului InternaŃional din Geneva şi EkoConnect, organizatorul cunoscutului Forum anual din 
Varşovia „Organic Marketing Forum“. Organizatorii au fost susŃinuŃi şi de Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi LocuinŃei şi de fundaŃia olandeză Avalon. 

Pentru informaŃii şi fotografii vizitaŃi: www.organicforum.ro 

 

* * * * * 
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10. Invitatie: Inregistrare deschisa pentru cel de-al 5-lea Forum de 
Marketing in Agricultura Ecologica din Varşovia 
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11. Evenimente  
Data Eveniment Loc Tematica Link/Contakt 

15.01.-
24.01.2010 

“Saptamana 
verde 
internaŃională, 
Berlin” - 
Internationale 
Grüne Woche 
Berlin 

Berlin, 
Germania 

Cel mai mare târg la nivel 
mondial pentru alimentare, 
agricultură şi horticulturş www.gruenewoche.de  

03.02.-
05.02.2010 Fruit Logistica 

Berlin, 
Germania 

Târg mondial de orientare 
în ce priveşte comerŃul cu 
fructe proaspete www.fruitlogistica.de 

08.02.-
12.02.2010 Nutra Bioorganic Moscova, 

Rusia 
Târgul întai rusească 
pentru alimente bio www.bioorganic.ru 

17.02.-
20.02.2010 

“BioSpecial” 

BioFach 
Nuremberg, 
Germania 

Târg mondial de orientare 
în ce priveşte produse bio www.biofach.de  

22.02.-
24.02.2010 

The Ecofruit 
Conference 

Stuttgart-
Hohenheim, 
Germania 

Conferinta internaŃională a 
14ea pentru cultivarea 
fructelor În mod ecologic www.ecofruit.net  

09.04.-
11.04.2010 Biostyl Praha, Cehia 

TÂrg internaŃional de 
marketing pentru 
alimentarea sănătoasă, 
ecologie si trai sănătos www.biostyl.cz 

06.05 - 
07.05.2010 

5. Organic 
Marketing 
Forum 

Varsovia, 
Polonia 

Întalnire pentru economia 
europeană a produselor 
alimentare ecologică şi 
naturala şi comerŃul 
materiilor prime 

www.organic-marketing-
forum.org 

18.05.-
20.05.2010 

Food Ingredients 
Middle and 
Eastern Europe 

Varsovia, 
Polonia 

Târg profesional pentru 
ingrediente alimenatare www.fi-events.com 

26.05.-
28.05.2010 

Health Life 

Moscova, 
Rusia 

Eveniment pentru 
întreprinderi din domeniul 
producŃiei si promovarea 
producŃiei naturale şi 
ecologice 

 

www.life-expo.ru/eng 

27.05.-
29.05.2010 BioFach China 

Shanghai, 
China 

BioSpecialChina este în 
primul rând un târg pentru 
comercianŃi 

 

www.biofach-china.com   

17.07.-
18.07.2010 Oekologika 

Blaubeuren, 
Germania 

Târg de specialitate şi 
pentru consumători, despre 
bio, sănătate, alimentare, 
protecŃia mediului, soluŃii 
curate în domeniul de 
energie, managementul 
eficient al mediului şi 
viitorul nostru 

www.oekologika.com 
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Avalon este o organizaŃie non-profit din łările de Jos şi este activă în promovarea agriculturii ecologice. Avalon sprijine 
comunele rurale în regiunile central şi est europene, şi promovează deasupra devoltarea unei societăŃi rurale durabile. În 
modul acesta, sprijinăm natura şi mediul, condiŃiile sociale şi economia locală, cooperând mereu cot la cot cu organizaŃiile 
locale precum comune, gospodari, autoritaŃi etc.  

Avalon network 

Una dintre Ńintele noastre cele mai importante este de a facilita întâmpinarea între organizaŃii, universităŃi şi experŃi prin faptul 
că oferim informaŃii şi o platformă de a discuta împreună. CunostinŃele privind dezvoltarea capacităŃilor şi privind piata şi 
dezvoltarea sa joacă un rol important în ce priveşte programele politicilor agrare şi de protecŃiei mediului. ActivităŃile noastre 
cuprind seminare, instruirea instructorilor şi întreprinderilor modele ca şi dezvoltarea capacităŃilor şi proiectelor de sprijin.  

Prin aceste activităŃi diverse şi întălnirile diferiŃilor participanŃi a luat naştere un network imens cu peste 150 de membri din 
domeniul agriculturii ecologice, protecŃiei mediului, biodiversităŃii şi a dezvoltării durabile în spaŃiul rural. Acest network leagă 
oameni care sunt activi în cadrul proiectelor Avalon cu specialişti la nivel european şi international. Avalon promovează acest 
network prin comunicaŃie şi prin construcŃia instrumentelor cu care se pot dezvolta capacităŃile mai departe. 

Doriti să deveniŃi membru? 

Doriti să deveniŃi un membru al reŃelei noastre? Vă rugăm să completaŃi formularul pe care il găsiŃi pe sit-ul nostru 
(www.avalon.nl/Netz) SunteŃi deja membru? Atunci invitaŃi îi şi pe colegi, prieteni sau alte grupuri interesate de a deveni 
membru. 

 

 

EkoConnect este o organizaŃie non-profit cu sediul în Germania, care sprijină schimbul de informaŃie, cunoştintă şi expertiză în 
domeniul agriculturii ecologice. Organizatia serveşte ca un network pentru oameni şi organizaŃii din sectorul bio în Europa de 
Est şi de Vest, pentru a se întălni şi de a interacŃiona împreună. 

Scopul principal este sprijinirea şi punerea în legătura a actorilor si activităŃilor pentru dezvoltarea durabilă a agriculturii în 
Europa Centrală şi de Est şi îmbunătăŃirea disponibilităŃii produselor şi a alimentelor de provenienŃa ecologică. În scopul 
acesta, EkoConnect functioneză ca un punct central de informare, promovează oportunităŃi de întălnire, schimb de experienŃe 
şi perfecŃionare şi sprijină de asemenea autorităŃile publice care doresc să dezvolte structuri pentru agricultura ecologică. La 
rândul său, EkoConnect este sprijinit de o comisie de experŃi care oferă consultanŃă din punct de vedere strategic şi tematic.  

DoriŃi să deveniŃi membru? 

Membrii EkoConnect sunt experŃi şi organizaŃii din toată Europa care dispun de o experienŃă îndelungată în crearea structurilor 
agriculturii ecologice, dar sunt şi non-experŃi care sunt interesaŃi de instruire/perfectionare sau de a sprijini ideea bio. Şi 
dumneavoastră ne puteti sprijini prin a deveni un membru susŃinător sau ca şi membru ordinar. Vă rugăm să completaŃi 
formularul de pe site-ul nostru (http://www.ekoconnect.org/membership.html). Deja sunteŃi membru? Atunci, spuneŃi mai 
departe şi invitaŃi îi şi pe colegi, prieteni şi alte grupuri interesate de a deveni membru. 


