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Proiect ADER 3.1.2 
SCDL BACAU PARTENER 1 

 

 RAPORT DE CERCETARE LA PROIECTUL ADER 3.1.2.  

 

 

„Soluţii tehnologice alternative destinate fermelor de semisubzistenţă pentru cultura 

protejată a legumelor în contextul modificărilor climatice la nivel regional şi a creşterii 

competitivităţii producţiei” 

Faza 1: Studii documentare, elaborare protocol experimental 

Activitate 1.5: 

-Elaborarea protocoalelor de experimentare; 

-Achiziţionarea şi pregătirea materialelor necesare construirii unor tipuri diferite de solarii, ca 

şi a altor materiale necesare realizării experienţelor/ Raport de eatapă 

 

PROTOCOL EXPERIMENTAL 

 

 Organizarea unui poligon cu soiuri si hibrizi de tomate şi ardei gras cultivate in 

solarii in vederea introducerii in fermele de semi-subzistenta  a celor cu 

productivitate şi rezistenţă genetică ridicată  la factorii biotici si abiotici. 
 

Experienţa 1 tomate 

Tipul polifactorial A x B x C (2x3x3) 

Factorul A  – două graduări 

Factorul B – trei graduări 

Factorul C – trei graduări 

 Factorul A - Vârsta răsadului la plantare 

   a.1. - 45 zile 

   a.2. - 60 zile 

 Factorul B - Epoca de plantare 

   b.1. – 10.04  

   b.2. -  17.04 

b.3. –  24.04  

 Factorul C - Densitatea plantelor 

   c.1. – 33.300 plante/ha;  

   c.2. - 28.500 plante/ha; 

   c.3. - 25.000 plante/ha. 
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Modul de aranjare al experienţei: 

Variantele experimentale dispuse într-un dispozitiv de parcele subdivizate în patru  repetiţii. 

 

Experienţa 2 ardei gras 

Tipul polifactorial A x B x C (2x3x3) 

Factorul A  – două graduări 

Factorul B – trei graduări 

Factorul C – trei graduări 

 Factorul A - Vârsta răsadului la plantare 

   a.1. - 45 zile 

   a.2. - 60 zile 

 Factorul B - Epoca de plantare 

   b.1. – 10.04  

   b.2. -  17.04 

b.3. –  24.04  

 Factorul C - Densitatea plantelor 

   c.1. – 60.000 plante/ha;  

   c.2. – 55 000 plante/ha; 

   c.3. - 50.000 plante/ha. 

Modul de aranjare al experienţei: 

Variantele experimentale dispuse într-un dispozitiv de parcele subdivizate în patru  repetiţii. 

 
3. Experimentarea unor variante de fertilizare cu compost în culturile de tomate şi 
ardei. 

 

DESCRIEREA ŞTIINŢIFICĂ ŞI TEHNICĂ A ETAPEI 

 

Siutuaţia pe plan internaţional şi naţional în domeniul fermelor de semi-subzistenţă 

este puternic influenţată mai ales în perioada 2005-2007, când s-a definitivat şi a intrat în vigoare  

noua reformă a Politicii Agricole Comune (PAC ).  

Obiectivele PAC sunt următoarele: furnizarea unei game de alimente sigure şi 

sănătoase, la prețuri transparente şi convenabile; asigurarea utilizării durabile a terenului; 

promovarea activităților de sprijinire a comunităților şi zonelor rurale; securitatea 

aprovizionării cu alimente, etc.  

Un rol important în ponderea producătorilor europeni îl au fermele de semi-

subzistenţă. Agricultura de semi-subzistenţă in Europa a cunoscut o puternica extindere, ca 

urmare a acceptării de noi ţări membre (1, 4, 7, 9, 11, 14, 16). Astfel se estimează un numar 

de 4,7 milioane ferme de semi-subzistenţă în Europa, din care multe sunt în România 
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(350.000 exploataţii), Bulgaria, Ungaria, Polonia, Slovenia, Spania, Italia, Grecia, Portugalia, 

etc. (1, 2, 5, 6, 12, 13, 14). 

Ferma de semi-subzistenţă este definită ca o exploataţie agricolă, care produce 

pentru consumul propriu şi comercializează o parte din producţia realizată. Dimensiunea 

economică a fermelor de semi-subzistenţă este de 2-8 unităţi de dimensiune economica 

(UDE), determinată pe baza marjei brute standard a exploataţiei (Decizia Comisiei nr. 

85/377/CEE). Valoarea unei unităţi de dimensiune economică este de 1.200 Euro. Pentru 

rentabilizare, ferma de semi-subzistenţă poate desfăşura şi activităţi non-agricole 

generatoare de venituri (1, 15, 16, 17, 18, 19, 20). 

Comisarul DACIAN Cioloş a promis în 2010 la Sibiu, câteva măsuri la nivel european, 

care ar putea fi luate pentru sprijinirea fermelor de semi-subzistenţă. Printre acestea se 

numără: măsurile de dezvoltare rurală prin consilierea fermierilor, extinderea şi transferul de 

know-how realizarea de proiecte pentru dezvoltarea lanţurilor scurte de piaţă şi extinderea 

pieţelor locale, precum şi politici de sprijinire a creşterii calităţii produselor obţinute. Astfel, 

vor fi ajutate fermele în vederea depăşirii dezavantajelor de producţie la scară mică, prin 

creşterea valorii adăugate şi a varietăţii produselor obţinute.  

Datele statistice arată că din totalul fermelor existente în Uniunea Europeană circa 

75% au până în 5 hectare, 10% au între 5-10 hectare, iar 10% sunt ferme cu peste 20 de 

hectare. Dintre avantajele fermelor mici se pot enumera: menţinerea diversităţii solurilor, 

producerea unei game largi de produse, aprovizionarea pieţelor locale, etc.  

Fermele de semi-subzistenţă din ţările europene avansate au o puternică orientare 

spre economia de piaţă. Ca urmare s-au format regiuni mari în UE, în care  fermele mici au 

un rol important pe plan economic, social şi de mediu. Dintre unităţle europene de C-D cu 

preocupări în domeniul fermelor de semi-subzistenţă pot fi enumerate: Institute for 

Prospective Technological Studies (JRC-IPTS), Leibniz Institute of Agricultural Development 

in Central and Eastern Europe (IAMO), Institute for Prospective Technological Studies din 

Seville, Spania, etc.  

În România, imediat după 1989 s-a procedat la retrocedarea terenurilor. În baza de 

date a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură erau înscrise la data de 01.06.2007, un 

număr de 1.232.616 ferme, totalizând o suprafaţă de 9.705.502 ha. Dintre aceste exploataţii, 

majoritatea erau slab capitalizate, producând pentru consumul propriu, sau chiar lăsând 

terenul nelucrat. În aceste condiţii atât input-urile cât şi output-urile acestora erau reduse, 

orientarea lor câtre piaţă fiind slab dezvoltată.  

Ulterior, în anul 2009, ministrul Valeriu Tabără afirma că numărul fermelor de semi-

subzistenţă depăşeşte 1,3 milioane, situând România la acea data, pe primul loc în UE, care 

avea 4 milioane de astfel de ferme agricole (şi 11 milioane dacă se iau în calcul şi cele de 

subzistenţă). „În România apar două maxime: ferme care pornesc de la 1 la 5 ha către 10 
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ha, cu o pondere importantă, şi apoi o concentrare într-un număr mic de exploataţii care 

ajung la aproape 1.000 ha. Dar în România întâlnim şi cea mai mare exploataţie agricolă din 

Europa: Insula Mare a Brăilei, cu aproape 60.000 ha, gestionate în aceeaşi exploataţie 

agricolă. În plus, nu mai puţin de 32,3% din suprafaţă sunt exploataţii mici, unde aceste 

ferme de semi-subzistenţă reprezintă 93%. Apoi avem exploataţiile care merg de la 10 la 100 

ha, ce reprezintă 15,5%, respectiv 5,4 % din totalul fermelor şi fermele mari care depăşesc 

1.000 ha şi care reprezintă 52,1% din suprafaţa arabilă a României”, a afirmat ministrul 

Agriculturii care crede că este o chestiune de politică viitoare pentru ţara noastră să 

favorizăm o trecere spre aceste ferme, care se aşază peste ferma familială şi peste 

capacitatea de exploatare a unei astfel de ferme, care să ajungă la 150-200 ha. 

În fermele de semi-subzistenţă legumicole, structura de producţie este în general 

diversificată, producând pentru autoconsum şi mai puţin pentru vânzare.  

Pentru creşterea producţiei în vederea comercializării şi dezvoltării unor segmente de 

piaţă (produse ecologice, produse tradiţionale, etc.) sunt necesare atât o dotare tehnică 

corespunzătoare, cât şi furnizarea de cunoştinţe pentru instruirea şi calificare fermierilor. Ca 

urmare, pentru îmbunătăţirea managementului şi a dotării acestor ferme sunt necesare 

cheltuieli financiare suplimentare, pe care fermierii nu şi le pot permite. Pentru a veni în 

sprijinul acestor neajunsuri şi a aplica Politica Agricolă Comună (PAC), România a elaborate 

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 (PNDR) care are 4 axe:  

- Axa 1: Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier care cuprinde:  măsuri 

menite să îmbunătăţească cunoştinţele şi să consolideze potenţialul uman:  măsuri care să 

restructureze şi să dezvolte capitalul fizic şi să promoveze inovaţia; măsuri de tranziţie 

pentru România  

- Axa 2: Îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural având: măsuri privind utilizarea durabilă a 

terenurilor agricole; măsuri privind utilizarea durabilă a terenurilor forestiere. 

- Axa 3 Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale cu: măsuri privind 

diversificarea economiei rurale; măsură privind îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale 

- Axa 4 Consolidarea mediului de afaceri regional şi local având strategiile de Dezvoltare 

Locală; cooperare inter-teritorială şi transnaţională; funcţionarea Grupurilor de Acţiune 

Locală, dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului (21).  

Măsurile 141 “Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă”, 111 „Formare 

profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe”, 121 „Modernizarea exploatatiilor agricole ”, 

142 “Înfiinţarea grupurilor de producători”, 143 „Furnizarea de servicii de consiliere şi 

consultanţa pentru agricultori” precum şi alte măsuri din axele II şi III vin în sprijinul 

exploataţiilor agricole de semi-subzistenţă. Finanţarea este acordată pentru restructurarea 

fermelor de semi-subzistenţă fiind un instrument care să permită, o îmbunătăţire a 

managementului, însoţită de transformarea acestora în exploataţii familiale comerciale, 
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capabile să identifice noi oportunităţi de valorificare a producţiei. Se va acorda atenţie 

fermelor de semi-subzistenţă din zonele defavorizate sau din zone cu importanţă pentru 

mediu (HNV, Natura 2000).  În scopul adaptării producţiei din punct de vedere calitativ la 

cerinţele pieţei, fermierii din fermele de semi-subzistenţă se pot asocia în grupuri de 

producători şi pot accesa măsurile ce vizează îmbunătăţirea pregătirii profesionale şi 

utilizarea serviciilor de consultanţă. Astfel fermele de semi-subzistenţă vor trebui să se 

consolideze, mărindu-şi suprafeţele prin cumpărare, arendare sau asociere.  Serviciile 

tehnice şi de consultanţă vor avea un rol important în creşterea competitivităţii şi 

productivităţii lor. Exploataţiile de semi-subzistenţă vor trebui să comercializeze produse 

pentru a deveni rentabile.  

Proiectul nostru vine în sprijinul politicilor agricole naţionale şi comunitare pentru fermele de 

semi-subzistenţă, furnizând competenţe şi consultanţă pentru îmbunătăţire conducerii şi 

cultivării cu legume, astfel încât să permită transformarea acestora în exploataţii familiale 

comerciale, capabile să identifice noi oportunităţi de valorificare a producţiei. 

 FUNDAMENTAREA CERCETĂRII 

 În agricultura biologică utilizarea îngrăşămintelor chimice şi a pesticidelor este 

interzisă. Prin consecinţă strategiile de rotaţie şi de diversificare a culturilor reprezintă 

principalele metode pentru întreţinerea fertilităţii solului şi a luptei împotriva bolilor, 

dăunătorilor şi a buruienilor. 

Amendamentele organice sunt totuşi frecvent utilizate în producţia biologică a 

legumelor, în regia fertilizării solurilor destinate culturii, cu scopul precis de a menţine şi 

ameliora starea de fertilitate a acestora şi în acelaşi timp de a satisface nevoile nutriţionale 

ale culturilor. 

Dejecţiile animale şi vegetale, compostate aerob, preparatele sau composturile din 

alge marine, îngrăşămintele verzi, cultivarea de leguminoase anuale sau perene pe 20-25% 

din suprafaţa asolamentului, constituie amendamentele biologice cele mai frecvent utilizate 

pentru menţinerea şi ameliorarea potenţialului productiv al solului. 

Natura organică a acestor amendamente, face ca disponibilitatea elementelor 

nutritive pentru a asigura nutriţia plantelor să depindă direct de nivelul de mineralizare a 

amendamentelor (materiei) organice în sol, proces complex asupra căruia condiţiile 

pedoclimatice au o influenţă certă însă insuficient cunoscută.  

În consecinţă, necesitatea experimentării în sensul celor menţionate anterior, este 

imperios utilă şi menită să determine cu o anumită precizie capacitatea acestor 

amendamente de a asigura nutrienţii necesari culturilor pe toată perioada de vegetaţie, în 

vederea realizării cantitative şi calitative a producţiei scontate. 
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Fertilizarea în legumicultura biologică este fără nici o îndoială un domeniu foarte vast 

de explorat, recunoscut atât din experimentările noastre cât şi din referinţele bibliografice în 

domeniu. 

La marea diversitate a speciilor legumicole şi la noutatea relativă a acestei activităţi 

(agricultura biologică ca ştiinţă) se adaugă lipsa de referinţe privitoare la nevoile culturilor pe 

de o parte şi posibilităţile de furnizare de către sol prin mineralizare a elementelor necesare 

nutriţiei, pe de altă parte – fapt ce face ca majoritatea producătorilor să se bazeze pe 

anumite doze standard care nu se bazează pe nişte date certificate agronomic. 

Este necesar să se dezvolte experienţe polifactoriale privind efectul unor aporturi 

diferenţiale de amendamente organice în care să urmărească pe lângă efectul de lungă 

durată asupra evoluţiei solurilor şi efectul asupra producţiilor obţinute pe grupe de specii, 

toate acestea urmând a se corela cu diverse metode de diagnostic (foliar, sevă, analize de 

sol) care să determine potenţialul real de asigurare a nutriţiei plantelor pe parcursul ciclului 

de vegetaţie. 

Trebuie menţionat faptul că marea majoritate a datelor existente se referă la cu totul 

alte condiţii de observaţie (experimentări) şi la alte mijloace de corectare a eventualelor 

carenţe (îngrăşăminte solubile, fertilizare foliară, etc). 

Principiul de bază al fertilizării în agricultura biologică constă în încercarea prin 

diferite mijloace (de altfel bine controlate prin legislaţia existenţă) de a favoriza la nivel 

maxim activitatea biologică a solurilor prin aport de materie organică “indirect” asimilabilă de 

către plante. 

Gestiunea globală a fertilizării în agricultura biologică constă în alegerea tipului de 

amendament şi a dozei de administrat în funcţie de tipul de sol şi de statutul său organic 

pentru ca apoi să se moduleze această decizie şi să se apeleze la diverse aporturi 

suplimentare de amendamente în funcţie de specia cultivată şi rezultatele analizelor de sol 

sau de plantă. 

Şi în agricultura biologică trebuie să se ajungă la un calcul previzional al fertilizărilor, 

fertilizarea “oarbă” pe bază de doze standard ne fiind opţiunea optimă atât din punct de 

vedere al producţiei cât şi din punct de vedere economic. 

De altfel, în ansamblul procesului prezivional trebuie să se integreze următoarele 

elemente: 

1. Tipurile de amendamente (îngrăşăminte) organice şi viteza lor de mineralizare; 

2. O eventuală administrare a unor amendamente de fond; 

3. Potenţialul solului de furnizare a nutrienţilor minerali pe parcursul ciclului de 

vegetaţie; 

4. Să se integreze şi eventualele rezultate ale analizelor de sol; 

5. Nevoile specifice ale plantelor pentru realizarea unei producţii scontate. 
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Dacă la ultimele elemente prezentate mai sus (3,4 şi 5) se pot extrapola şi rezultatele 

obţinute din legumicultura convenţională, la primele două implicaţiile sunt cu totul 

caracteristice agriculturii biologice şi necesită obţinerea unor răspunsuri specifice din 

experimentări efectuate în condiţiile reglementărilor prevăzute pentru agricultura biologică. 

 

Tipuri de amendamente organice – sunt specifice specializării fermelor şi condiţiilor locale. 

Compostul de fermă 

Pentru condiţiile actuale din agricultura biologică practicată în România, când nu 

există  o producţie proprie de amendamente organice omogene, nu se fac importuri de 

amendamente unanim apreciate (vezi guano) şi nu sunt certificaţi nutrienţi organici indigeni, 

este absolut obligatoriu să se utilizeze compostul de fermă, fermentat aerob care în funcţie 

de  specificul fermei poate fi: 

- compost vegetal  - rezultat din fermentarea în platformă aerobă a rezidurilor 

vegetale din fermă (frunze, tulpini, paie, resturi din producţia vegetală) 

- compost mixt – rezultat din fermentarea aerobă  a rezidiilor vegetale şi a 

gunoiului de grajd rezultat din ferme biologice sau din gospodăriile populaţiei. 

Complexitatea studiului este dată de faptul că în general compoziţia acestor 

composturi este relativ diferită de la fermă la fermă datorită compoziţiei platformei uneori 

foarte diversă în structură. Oricum composturile ce vor fi experimentate se vor utiliza numai 

în stare foarte matură şi se vor administra şi încorpora totdeauna superficial. 

Îngrăşămintele verzi 

Realizarea de îngrăşăminte verzi este una din practicile de bază în agricultura 

biologică fiind adeseori apreciată ca o cheie a reuşitei culturilor. 

Îngrăşămintele verzi constituie în legumicultura biologică un răspuns la numeroase 

preocupări existente privind menţinerea fertilităţii solurilor, controlul buruienilor şi protecţia 

sanitară. 

 

Îngrăşămintele verzi şi structura solului  

Îngrăşămintele verzi permit ameliorarea structurii solului atât la suprafaţă cât şi în 

profunzime: 

- covorul vegetal protejează suprafaţa solului de tasare sau de formare a crustei 

datorate ploilor sau irigaţiei prin aspersiune precum şi de eroziunea eoliană; 

- rădăcinile plantelor menţinecoeziunea solului şi diminuează eroziunea acestuia 

pe verticală; 
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- acţiunea mecanică a rădăcinilor provoacă fisurarea solului cu atât mai mult cu cât 

acest sistem radicular este mai dens şi mai puternic; 

- încorporarea unei mase mari de material vegetal provoacă proliferarea râmelor a 

căror populaţie se poate tripla în aceste condiţii. Procesul are o contribuţie 

importantă la menţinerea porozităţii solului ceea ce uşurează bruscarea şi 

aerarea acestuia; 

- abundenţa de materie organică fermentescibilă stimulază activitatea microbiană 

existentă în sol; 

- cu cât îngrăşământul verde se încorporează mai “tânăr” cu atât proliferarea 

microbiană este mai intensă şi de scurtă durată. 

 

Îngrăşămintele verzi şi fertilizarea - ingrăşămintele verzi aduc în sol o materie organică cu 

viteză mare de descompunere.  

- Îngrăşămintele verzi pe bază de specii leguminoase îmbogăţesc solul în azot fixat 

simbiotic. Se estimează că un “covor” de 3 tone/ha măzăriche fixează între 50 – 

100 kg azot/ha care vor fi puse imediat la dispoziţia culturilor succesive. 

- Înrădăcinarea relativ profundă face ca elementele nutrivie să fie “scoase” din 

profunzime şi să se aducă în stratul superificial de sol, strat mai bine explorat de 

sistemul radicular. 

- Îngrăşămintele verzi  aduc solului şi importante cantităţi de elemente nutritive 

rezultate din descompunerea părţii aeriene:   

 

 

Specia Substanţă 

uscată % 

Compoziţia % la substanţa verde 

N P2O5 K2O CaO 

Măzăriche  20-30 0,5-0,7 0,1-0,2 0,5-0,7 0,4-0,6 

Trifoi  15-20 0,5-0,7 0,1-0,2 0,2-0,4 0,4-0,6 

Bob 10-15 0,4-0,6 0,1-0,2 0,4-0,6 0,4-0,6 

Secară grâu 20-25 0,4-0,6 0,1-0,2 0,1-0,3 0,1-0,2 

Muştar alb 10-15 0,2-0,3 0,1-0,2 0,1-0,3 0,1-0,2 

Paie 85-95 0,3-0,5 0,1-0,2 0,6-3,0 0,1-0,8 

 

 Îngrăşămintele verzi au un rol important şi în controlul buruienilor a căror masă 

vegetativă prin tehnologia de lucru devine de asemenea un “îngrăşământ verde”. Prin 

efectul specific al anumitor plante cultivate ca îngrăşăminte verzi se manifestă şi o 

incidenţă certă asupra bolilor şi dăunătorilor din asolament. De exemplu prin 
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eliberarea în sol a unor compuşi sulfuraţi, cruciferele (muştarul) manifestă un efect de 

dezinfecţie asupra solului. 

 

Criterii de alegere a îngrăşămintelor verzi 

 

Alegerea speciilor cultivate ca îngrăşăminte verzi se face ţinând cont de: 

- realizarea unei rotaţii de îngrăşăminte verzi corespunzătoare asolamentului 

cadru; 

- adaptarea la condiţiile climatice locale; 

- adaptarea la condiţiile edafice. În legumicultură culturile se succed adesea destul 

de repede, de aceea trebuie ţinut cont de faptul că unele specii pot realiza o 

vegetaţie suficientă în 6-8 săptămâni (sorgul furajer şi cruciferele) altele în 4-5 luni 

(graminee, leguminoase).   

 

Principalele familii botanice recomandate în legumicultura biologică ca 

îngrăşământ verde 

Familia Leguminosae 

- fixează azotul atmosferic  

- au o vegetaţie lungă 

- nu combat buruienile 

- unele sunt foarte sensibile la frig (mazărea, trifoiul de Alexandria) 

- au o înrădăcinare profundă cu efect pozitiv asupra structurii solului 

- se asociază favorabil cu unele cereale.  

Principalele specii: bob, mazărea furajeră, măzăriche, trifoi (alb şi de 

Alexandria), lucernă, sulfină, trigonela.  

 

Familia Graminee 

- influenţează pozitiv asupra structurii solului (masă mare de rădăcini) 

 - înrădăcinare profundă (triticale, secara) 

- se asociază adesea cu leguminoasele (ca tutore) 

- creşte relativ lent cu excepţia sorgului furajer care realizează o masă 

vegetativă convenabilă în numai 45 zile 

Principalele specii: sorg furajer, raygrass, ovăz, orz, grâu, secară, 

triticale.  
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Familia Cruciferae 

- specii cu dezvoltare rapidă capabile să mobilizeze repede rezervele 

din sol 

- constituie o excelentă “capcană” pentru nitraţii din sol, fapt de mare 

interes pentru protecţia mediului 

- sunt sensibile la ger 

- nu se folosesc înaintea unor culturi de legume crucifere (varză, 

conopidă, gulii, etc) 

- au o creştere rapidă (muştarul 30 zile) 

- nu se asociază cu alte specii 

- prin caracteristicile speciilor ameliorează tehnicile de biodezinfecţie a 

solului 

-  au un sistem radicular pivotant bun pentru ameliorarea structurii 

solului 

 

Itinerariul de cultură a îngrăşămintelor verzi   

 Se stabileşte în funcţie de structura asolamentului prin: 

 Identificarea unui interval liber în calendarul culturilor planificate – minim 2 luni 

vara şi 4-5 luni pentru semănăturile de toamnă; 

 Prin alegerea parcelelor în care drim să realizăm în principal o fertilizare de 

refacere al potenţialului productiv al solului; 

 Există şi varianta “îngrăşământului verde de iarnă” care se realizează prin 

semănatul în toamnă în luna august a bobului şi care se va încorpora primăvara 

la pregătirea terenului pentru înfiinţarea noii culturi. La o masă vegetativă de 20-

30 t bob/ha efectul aportului de elemente nutritive este superior cantităţii 

echivalente de compost de fermă. 

Alte amendamente organice 

 Chiar dacă în practica agriculturii biologice mondiale există nenumărate 

amendamente organice nutritive prefabricate pentru ameliorarea stării de nutriţie a plantelor 

în condiţiile din ţara noastră sunt la dispoziţie numai 2 produse omologate pentru utilizare şi 

certificate biologic: 

 Cropmax – produs natural realizat de Holland Farming, certificat bio de BCS Oko 

Garantie şi recomandat a se utiliza prin tratamente foliare cu o soluţie în concentraţie de 0,2-

0,3% repetate la 10-14 zile.   
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 Algifol – produs de firma Neomed Pharma Gmbh Germania, un concentrat de alge 

omologat de BCS Oko Garantie şi recomandat pentru tratamente cu o soluţie 0,1-0,15% 

repetate la un interval de  3-4 săptămâni. 

 

 

PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE PROGRAMULUI DE CERCETARE 

 

Programul de cercetare îşi propune obţinerea unor informaţii de interes practic privind 

evoluţia însuşirilor de fertilitate a solurilor sub impactul tehnicilor de agricultură biologică, 

destinate conturării unei mai bune gestiuni a problemelor create de asigurarea unei nutriţii 

optime a plantelor. 

În sinteză principalele obiective ale proiectului de cercetare sunt următoarele: 

- studiul evoluţiei fertilităţii solurilor cultivate cu legume în sistem biologic; 

- ameliorarea fertilităţii solurilor prin utilizarea unor amendamente specifice; 

- optimizarea fertilizării principalelor specii legumicole cultivate biologic. 

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE 

 

Referitor la „Experimentarea unor variante de fertilizare cu compost in culturile de 
tomate si ardei”, se vor dezvolta următoarele experienţe de cercetare: 
 

Experienţa 3.1. Ameliorarea fertilităţii solurilor prin utilizararea îngrăşămintelor verzi 

de iarnă şi efectul acestora asupra producţiei la legumele solanacee (tomate, ardei gras). 

 

Îngrăşământul verde “de iarnă” se va asigura printr-o cultură de bob (Vicia faba) 

semănată în toamnă şi lăsată peste iarnă. 

Masa vegetativă care va fi supusă îngheţului, se încorporează superficial în sol 

primăvara o dată cu pregătirea terenului în vederea înfiinţării culturilor de solanaceae 

(sfârşitul lunii aprilie). 

Experienţa va urmări efectul îngrăşămintelor verzi comparativ cu variante amendate 

organic cu compost. 

 

Se vor experimenta următoarele variante: 

V1 = martor nefertilizant 

V2 = Îngrăşăminte verzi “de iarnă” 

V3 = Compost 40 t/ha – pe toată suprafaţa 
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V4 = Compost 10 t/ha – localizat pe rând 

V5 = Îngrăşământ verde “de iarnă” + compost 40 t/ha 

V6 = Îngrăşământ verde“de iarnă”  + compost 10 t/ha. 

 

Se va experimenta pe două specii: 

- tomate  

- ardei gras 

 

Dispozitiv experimental: split - plot (parcele subdivizate cu 4 blocuri). 

Suprafaţa experienţei (o specie) = 300 m2. 

Total suprafaţă experiment: 2 x 300 = 600 m2. 

Se vor face observaţii asupra producţiei, a evoluţiei însuşirilor solului, precum şi a 

conţinutului în elemente din materialul vegetal.  

Experienţa 3.2. Ameliorarea fertilităţii solurilor prin utilizararea îngrăşămintelor verzi 

de vară. 

Se va urmări evoluţia solului sub influenţa unor specii cultivate ca îngrăşăminte verzi. 

Se vor experimenta următoarele specii: 

- muştar, mazăre, grâu, bob. 

 

Experienţa 3.3. Ameliorarea fertilităţii solurilor prin utilizararea compostului de fermă 

(doze şi metode de administrare). 

Pentru experimentare se va folosi compost obţinut în poligonul de agricultură 

biologică din SCDL Bacău, compost obţinut exclusiv din materialul vegetal rezidual din 

culturi biologice anterioare, fermentat aerob. 

Se vor experimenta următoarele variante: 

V1 = martor nefertilizat 

V2 = 10 t/ha – compost de fermă localizat 

V3 = 20 t/ha – compost de fermă administrat pe toată suprafaţa 

V4 = 40 t/ha – compost de fermă administrat pe toată suprafaţa  

 

Experienta 4. Fertilizarea culturilor legumicole în agricultura biologică. 

 

Experienţa 4.1. Optimizarea fertilizării culturilor de tomate şi ardei. 

Se va studia comparativ cu fertilizarea solului cu compost de fermă, administrarea 

unor nutrienţi organici naturali admişi în agricultura biologică (Cropmax, Algifol). 

Se vor experimenta următoarele variante: 
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V1 = martor  

V2 = Compost 40 t/ha  

V3 = Cropmax – 2 tratamente x 1,5 l/ha 

V4 = Algifol – 2 tratamente x 1,0 l/ha 

V5 = Compost 40 t/ha + Cropmax 1,5 l/ha 

V6 = Compost 40 t/ha + Algifol 1,0 l/ha 

 

Se vor face analize de sol şi plantă precum şi observaţii asupra producţiei calitative şi 

cantitative. 

Dispozitiv experimental: split – plot cu 4 blocuri. 

Suprafaţa totală 600 m2 . 
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