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Gospodăriile țărănești sunt o componentă cheie a sistemului agricol. Ele
generează majoritatea alimentelor nutritive și variate pe care le consumăm
în fiecare zi, susțin activitățile rurale și economiile locale și asigură
stabilitatea sistemului alimentar.

Scopul acestei lucrări este de a analiza situația actuală a gospodăriilor
țărănești din Republica Moldova, care este rolul și locul acestora în ceea ce
privește oferta agriculturii moldovenești și care sunt predispozițiile
economice și naturale. În Primul Manual vom analiza detalii despre
sectoarele profitabile pentru Gospodăriile țărănești din Republica Moldova.
Vom analiza statisticile actuale, investițiile inițiale și riscurile în timp ce
începem o afacere mică în acest sector. Fiecare idee de afacere este
susținută de poveștile reale de succes ale antreprenorilor moldoveni, care
au început cu gospodării mici.

Al doilea manual prezintă potențialul pepinierelor pentru antreprenorii mici
din Moldova. Care sunt tendințele actuale de pe piață și ce culturi pot fi
luate în considerare pentru afacerile pepinierelor din Moldova. Capitolul
explică procesele și echipamentele cheie care trebuie studiate înainte de a
începe propriile creșe.

Manualul III oferă ideea complexă a mașinilor agricole la scară mică.
Începând cu nivelarea terenului până la mașinile post-recoltare pentru
fermele mici sunt discutate în capitole. Manualul oferă legături către
magazine, unde fermierii pot găsi anumite echipamente și mașini pentru
nevoile lor de producție la scară mică.

Ultimul Manual este despre producția ecologică și certificarea ecologică pe
piețele moldovenești și europene. În prima parte a Manualului, legislația
națională este descrisă cu precizie cu referiri la legile și articolele
moldovenești. Procesul de certificare este punctul suplimentar al capitolului.
Manualul oferă informațiile necesare și link-uri către organismele de
certificare, procedurile și documentele din Republica Moldova. A doua
parte explică aceleași scheme, însă la nivel european și modul în care
companiile moldovenești pot obține echivalența în țara lor. Nu în ultimul
rând, principiile managementului integrat al dăunătorilor (IPM) sunt descrise
în ultima parte a manualului IV.
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1. Gospodăriile țărănești din Republica Moldova

Conform ultimelor estimări, în lume există peste 608 milioane de ferme.1
Indiferent de măsurile utilizate pentru a evalua dimensiunea fermei, marea
majoritate a fermelor din lume sunt considerate a fi mici.2 Cererea
consumatorilor pentru un stil de viață mai bun încurajează o creștere
constantă a agriculturii la scară mică și a plantelor organice, folosind tehnici
agricole din ce în ce mai inventive, eficiente și productive.

Fermele mici au un impact semnificativ asupra furnizării unor bunuri publice
de mediu, inclusiv peisajul și biodiversitatea. Fermele mici mai puțin
probabil, față de fermele comerciale mari, sunt pregătite să se angajeze
într-o agricultură cu o mare diversitate, deoarece necesită mai multă
muncă, ele tind să fie mai precise în ceea ce privește timpul și efortul.3 Mai
mult, fermele mici și mijlocii joacă un rol cheie în asigurarea securității
alimentare durabile, care a fost recunoscută la nivel global și inclusă în
Obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU.

Marile întreprinderi cooperatiste domină industria agricolă în Republica
Moldova cu peste 100 ha de teren. Sunt specializați in special în producția
de cereale si culturi tehnice orientate către piețele de export.4 However, a
remarkable 98% of all land users are smallholders (each of them with less
than 10 ha), which is also a significant percentage. Cu toate acestea,
practic 98% din toți utilizatorii de terenuri sunt micii proprietari (fiecare
dintre ei cu mai puțin de 10 ha), ceea ce reprezintă, de asemenea, un
procent semnificativ.5 Fermele mici oferă o mare parte din porumb, cartofi,
legume, fructe și struguri pentru nevoi personale sau pentru piața locală. 

1 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X2100067X
2https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/733630/EPRS_BRI(2022)73363
0_EN.pdf.
3 https://www.marszalek.com.pl/small_farms.pdf
4-https://citeseerx.ist.psu.edu/document?
repid=rep1&type=pdf&doi=3c2697eb625bb67f5b6487a560ec5
fa6011913eb
5https://www.researchgate.net/publication/343963015_Small_farms_in_the_Republic_of_Mold
ova

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X2100067X
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/733630/EPRS_BRI
https://www.marszalek.com.pl/small_farms.pdf
https://citeseerx.ist.psu.edu/document?
http://www.researchgate.net/publication/343963015_Small_farms_in_the_Republic_of_Mold


III. Zona de Sud, care constă atât din dealuri, cât și din câmpii și este mai
puțin propice dezvoltării agriculturii din cauza temperaturilor mai ridicate și
a precipitațiilor reduse.6

Geografia Moldovei este alcătuită în mare parte din câmpii largi, ondulate,
cu soluri bogate în cernoziom și terenuri agricole valoroase. 75% din
suprafața țării este folosită pentru agricultură, în timp ce 13% este
împădurită.7

Similar altor foste republici sovietice, Republica Moldova a implementat o
reformă funciară care a implicat transferul terenurilor publice în proprietate
privată, distribuirea titlului individual la bunuri imobiliare și înregistrarea
acestor drepturi individuale. Pentru anul 2018, se pot calcula un total de
363.231 de gospodării familiale, inclusiv ferme/gospodării țărănești
înregistrate și întreprinderi familiale estimate în funcție de numărul
deținătorilor de parcele.8

2. CEREREA ȘI OFERTA PIEȚEI DE PRODUSE AGRICOLE MOLDOVENEȘTI

Potrivit estimărilor inițiale furnizate de Biroul Național de Statistică, valoarea
totală a producției agricole în gospodăriile de toate tipurile (întreprinderi
agricole, ferme medii și mici) în perioada ianuarie-septembrie 2022 a fost
estimată la 28.176,9 milioane lei, reprezentând 81,7% (în prețuri comparabile)
față de perioada anterioară a anului 2021. Scăderea cu 23,5% a producției
de legume și scăderea cu 5,9% a producției animaliere reprezintă împreună
scăderea producției agricole.9
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6-https://climateknowledgeportal.worldbank.org/sites/default/files/2019-
06/CSA%20Moldova.pdf
7 https://www.unisdr.org/preventionweb/files/35773_9781464800450.pdf
8 https://www.marszalek.com.pl/small_farms.pdf
9-https://statistica.gov.md/ro/activitatea-agricola-in-ianuarie-septembrie-2022-
9515_59957.html

Există trei zone principale agroecologice în
Moldova:

I. Zona de Nord (sau Stepa Forestieră) de-a lungul
râului Nistru, este ideală pentru culturi precum
porumb, grâu, floarea soarelui, soia, orz, sfeclă de
zahăr și mazăre și are rate bune de productivitate
pentru pășuni, furaje și vite;

II. Zona Centrală, o zonă deluroasă și împădurită
cea mai potrivită pentru culturi perene (vii, livezi)

https://climateknowledgeportal.worldbank.org/sites/default/files/2019-06/CSA%20Moldova.pdf
https://climateknowledgeportal.worldbank.org/sites/default/files/2019-06/CSA%20Moldova.pdf
https://www.unisdr.org/preventionweb/files/35773_9781464800450.pdf
https://www.marszalek.com.pl/small_farms.pdf
https://statistica.gov.md/ro/activitatea-agricola-in-ianuarie-septembrie-2022-9515_59957.html
https://statistica.gov.md/ro/activitatea-agricola-in-ianuarie-septembrie-2022-9515_59957.html
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În 2021/22, o secetă foarte severă, prețurile istorice ridicate ale
îngrășămintelor și ratele dobânzilor, prețurile ridicate la motorină și
pierderea accesului la piețe din cauza războiului din Ucraina au fost printre
diferitele șocuri pe care le-a experimentat agricultura locală. Deosebit de
vulnerabili la secetă au fost micii fermieri și cultivatorii din gospodăriile
țărănești. Pentru operațiunile agricole mari, cum ar fi aratul și însămânțarea,
ei împrumută în mod normal mașini de la întreprinderile agricole mari, în
timp ce plivitul și recoltarea se fac de obicei manual.

Prețurile medii naționale de vânzare cu amănuntul la făina de porumb și
făina de grâu au crescut cu aproximativ 10% între martie și iulie 2022,
rămânând în mare parte stabile în august și septembrie, dar la niveluri care
au fost cu aproximativ 30% mai mari decât cu un an mai devreme. Această
creștere a fost cauzată în special de creșterea costurilor de transport,
ambalare și alte costuri de tranzacții. Întreprinderile agricole de grâu și
porumb au consemnat creșterea prețurilor, de asemenea, începând cu a
doua parte a anului 2021 și au fost cu aproximativ 15% mai mari de la an la
an, începând cu august 2022, din cauza randamentului mai scăzut în 2022
și a cheltuielilor de producție mai mari. În septembrie 2022, prețurile cu
amănuntul la cartofi au fost mai mari decât în septembrie 2021, ca urmare a
producției interne mai scăzute și a cheltuielilor de transport crescute.
Prețurile au urmat tendințele sezoniere în ultimii doi ani. Prețurile de la
fermele de carne și de vânzare cu amănuntul au crescut de la an la an din
cauza prețurilor mai mari la furaje, tratamente fitosanitare și energie,
urmând tendințe similare a celorlalte produse alimentare principale. Prețul
mediu de vânzare cu amănuntul al cărnii de pui și porc a crescut cu
aproximativ 25% în al treilea trimestru al anului 2022, comparativ cu
aceeași perioadă a anului precedent, în timp ce prețul mediu consemnat
de întreprinderile care se ocupă cu carnea de pui și porc a crescut cu 13,
respectiv 23%.10

În ianuarie-septembrie 2022, prețurile de producător la produsele vegetale
au crescut cu 19,1% față de perioada corespunzătoare a anului precedent.
Prețurile producătorului au crescut mai mult la merele cultivate - de 2,2 ori,
fructe de pădure - cu 68,3%, legume - cu 54,7%, cartofi - cu 45,6%, la
cereale - cu 30,6%, orz - cu 26,0%, floarea soarelui - cu 13,8%. %, ovăz –
cu 13,2%. În același timp, prețurile de producător la plantele producătoare
de semințe au scăzut - cu 17,8% și strugurii cu 12,5%.11

10 https://www.fao.org/3/cc3043en/cc3043en.pdf
11 https://statistica.gov.md/ro/evolutia-preturilor-producatorului-la-produsele-agricole-in-
ianuarie-septemb
rie--9816_59985.html

https://www.fao.org/3/cc3043en/cc3043en.pdf
https://statistica.gov.md/ro/evolutia-preturilor-producatorului-la-produsele-agricole-in-ianuarie-09
https://statistica.gov.md/ro/evolutia-preturilor-producatorului-la-produsele-agricole-in-ianuarie-09
https://statistica.gov.md/ro/evolutia-preturilor-producatorului-la-produsele-agricole-in-ianuarie-09
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Fructele și legumele (proaspete, uscate și congelate), prelucrarea fructelor
și legumelor, agricultura ecologică, producția de nuci, producția de fructe
de pădure, industria plantelor oleaginoase, producția de animale, producția
de vin rămân subsectoarele agricole de top în Moldova. Livezile, podgoriile,
cramele, cultivarea legumelor în seră și în câmp deschis, producția de
culturi industriale sunt toate potențialele afaceri.12

12 https://www.trade.gov/country-commercial-guides/moldova-agriculture

Cramele micro, mici și mijlocii reprezintă cea mai mare parte a industriei vinicole din
Moldova. Până la 1.000 de tone de struguri de vin au fost procesate de majoritatea
cramelor (51 sau 46%). Există la fel de multe crame de dimensiuni medii (52 sau 47%) ca și
mici și micro, fiecare procesând între 1.000 și 10.000 de tone.

Sursă: https://moldovawine.nl/

Semințele și uleiul de floarea soarelui, porumbul, fructele (mere, pere,
piersici, cireșe și struguri) și sucuri de fructe, vinul și nucile sunt cele mai
importante produse agricole de export neprelucrate.

https://moldovawine.nl/
https://www.trade.gov/country-commercial-guides/moldova-agriculture
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2.1 PONDEREA PRODUSELOR AGRICOLE ALE FERMELOR MICI ÎN REPUBLICA
MOLDOVA

IDin perspectiva pieței locale, micii fermieri și întreprinderile medii produc o
parte considerabilă din unele produse agricole, inclusiv lapte (93%), culturi
furajere (72%), ouă (60%), vite și păsări pentru sacrificare (40% ). Deși
producția de lapte în întreprinderile agricole a crescut cu 11,8%, aceasta a
scăzut cu 14,4% în fermele mici, rezultând o scădere cu 12,1% a producției
de lapte în toate tipurile de gospodării.13

Tabelul 1 ilustrează ponderea micilor gospodării țărănești în producția de
culturi de bază în Republica Moldova în anul 2021. După cum putem
observa, gospodăriile țărănești produc o parte semnificativă de cartofi,
pepeni galbeni și pepeni verzi, struguri și legume de câmp deschis pe
piața Republicii Moldova.14

13https://statistica.gov.md/ro/activitatea-agricola-in-ianuarie-septembrie-2022-
9515_59957.html
14https://statistica.gov.md/files/files/publicatii_electronice/Activitatea_agricola/Activitatea_a
gricola_editia
_2022.pdf

Tabelul 1. Ponderea micilor agricultori în producția de culturi de bază în Republica
Moldova în anul 2021
Sursă::https://statistica.gov.md/files/files/publicatii_electronice/Activitatea_agricola/Activitat
ea_agricola_editia
_2022.pdf

Potrivit statisticilor furnizate de Biroul Național de Statistică, culturile cu cele
mai mari suprafețe însămânțate ale gospodăriilor mici au fost porumb
pentru grăunțe, floarea soarelui și grâu în 2021. 

https://statistica.gov.md/files/files/publicatii_electronice/Activitatea_agricola/Activitat
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Chiar dacă suprafața însămânțată s-a diminuat în 2021 față de 2020, recolta
brută și randamentul culturilor agricole au accelerat în gospodăriile mici, cu
o suprafață mai mică de 10 ha. Fructele și fructele de pădure, strugurii,
porumbul pentru grăunțe și grâul au fost în topul culturilor agricole, în ceea
ce privește recolta brută, cu 304,5, 171, 304, respectiv 122,5 mii tone.
Informațiile detaliate despre suprafața însămânțată, recolta de iarbă și
productivitatea culturilor agricole din gospodăriile țărănești (ferme) cu o
suprafață mai mică de 10 hectare sunt ilustrate în Tabelul 2.

Tabelul 2: Structura suprafețelor cultivate, recolta brută și productivitatea culturilor
agricole în fermele cu suprafața mai mică de 10 ha.
Sursă:https://statistica.gov.md/files/files/publicatii_electronice/Activitatea_agricola/Activitat
ea_agricola_editia
_2022.pdf 

3. SECTOARE PROFITABILE PENTRU FERMELE MICI DIN REPUBLICA
MOLDOVA

3.1 SECTORUL DE NUCI

Republica Moldova are condiții favorabile pentru cultivarea nucului și se
situează ca unul dintre importanții exportatori de nuci din lume. Potrivit
Asociației Naționale a Cultivatorilor de Nuci, Republica Moldova se
încadrează în 7% din suprafața globală care este cea mai potrivită pentru
productivitatea mai mare a soiului superior de nuc Juglans regia. Are
condițiile optime de climă și sol pentru producția de nuci.15

15 https://unctad.org/system/files/official-document/ditcted2018d6_en.pdf

https://statistica.gov.md/files/files/publicatii_electronice/Activitatea_agricola/Activitat
https://unctad.org/system/files/official-document/ditcted2018d6_en.pdf
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Există aproximativ 34,7 mii de hectare de plantații de nuci la nivel național.
Livezile se întind pe o suprafață de 20,90 hectare.16 O serie de fermieri
micro și mici, câțiva fermieri industriali mari, colectori, procesatori și
exportatori reprezintă cea mai mare parte a lanțului valoric din sectorul
nucilor, cu un total de 5000 de producători de nuci.17

Fondul Walnut este una dintre cele mai accesibile opțiuni de investiții,
necesitând doar o investiție minimă de 150 USD (un copac).18 Nucii sunt
cultivați pentru fructele lor și pentru lemnul lor. Poate dura câțiva ani
pentru ca o livadă de nuci să atingă producția maximă, dar odată ce o
face, poate produce până la 6.000 de kilograme de nuci pe acru19 Pe
lângă rezistența naturală a copacului la boli, dăunători și vreme
nefavorabilă, nucile continuă să se comercializeze la un preț ridicat pe
piețele internaționale, asigurând o rentabilitate puternică a investiției pe
termen lung.

Există și perspective de export pentru noile soiuri de nucă care au fost
introduse pe piața moldovenească precum Pesciansky, Coganiceanu,
Călărași sau se poate rămâne la favoritele de pe piață care sunt Chandler,
Fermor, Lara, Franket sau Tulari.20

16 https://www.moldova.org/en/moldovas-hope-to-be-a-top-walnut-exporter-and-its-main-
difficulties/
17 https://madein.md/en/news/reports/cultivation-and-export-of-moldovan-walnuts
18 https://www.thewalnutfund.com/reasons-investing-in-walnut-best-passive-income-2022/
19 https://profitableplants.com/5-most-profitable-nut-trees-to-grow/
20 https://madein.md/en/news/reports/cultivation-and-export-of-moldovan-walnuts

Nuc Pesciansky
Sursă: https://nucialtoiti.md/un-2018-dificil-pentru-cultura-nucului-in-moldova-ce-s-a-
intamplat-ce-se-intampla
-si-ce-va-urma/nuci-altoiti-pescianski-ovata-copy-1024x768/

https://nucialtoiti.md/un-2018-dificil-pentru-cultura-nucului-in-moldova-ce-s-a-intamplat-16
https://nucialtoiti.md/un-2018-dificil-pentru-cultura-nucului-in-moldova-ce-s-a-intamplat-16
https://nucialtoiti.md/un-2018-dificil-pentru-cultura-nucului-in-moldova-ce-s-a-intamplat-16
https://www.moldova.org/en/moldovas-hope-to-be-a-top-walnut-exporter-and-its-main-difficulties/17
https://www.moldova.org/en/moldovas-hope-to-be-a-top-walnut-exporter-and-its-main-difficulties/17
https://www.moldova.org/en/moldovas-hope-to-be-a-top-walnut-exporter-and-its-main-difficulties/17
https://madein.md/en/news/reports/cultivation-and-export-of-moldovan-walnuts
https://www.thewalnutfund.com/reasons-investing-in-walnut-best-passive-income-2022/
https://profitableplants.com/5-most-profitable-nut-trees-to-grow/
https://madein.md/en/news/reports/cultivation-and-export-of-moldovan-walnuts
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În prezent, piețele majore pentru exporturile moldovenești de nuci sunt
Uniunea Europeană, în special Franța și Germania. Iarna este momentul în
care vânzările de nuci în Europa sunt cele mai ridicate, mai ales înainte de
Crăciun, în timp ce vânzările pe tot parcursul anului sunt, de asemenea, în
creștere. Aproape 50% din toate nucile vândute în sectorul cu amănuntul
sunt vândute în supermarketurile tradiționale, iar 30% sunt vândute prin
canalele de sănătate și bio.21

3.2 SECTORUL MIGDALELOR: O NIȘĂ DE PIAȚĂ ÎN MOLDOVA
Având în vedere cererea uriașă de migdale în Moldova și deficitul
persistent al tuturor nucilor din Europa, cultivarea migdalelor ecologice
este o altă idee profitabilă pentru micile gospodării. Uniunea Europeană
oferă cultivatorilor o posibilitate de export interesantă, deoarece este cea
mai mare piață din lume pentru nuci comestibile (mai mult de 40% din
totalul importurilor mondiale).22 Există soiuri locale, care sunt potrivite
pentru climă și la mare căutare în Moldova de ex. Pervenet Hramova,
Victoria, M. Belai, F-2052. Migdalele sunt rezistente la secetă, singurul
obstacol cu care se pot confrunta fermierii sunt înghețurile din timpul iernii. 

21 https://unctad.org/system/files/official-document/ditcted2018d6_en.pdf
22 https://www.peopleinneed.net/moldovan-organic-almonds-find-their-way-to-european-
tables-4684gp

Nu mai mult de 10 ferme relativ mari produc migdale pentru export și până la sute de
mici producători produc pentru piața internă. Concurența dintre cumpărătorii de migdale
pe piața internă a Moldovei este scăzută.

Sursă: https://east-fruit.com/en/news/almonds-got-cheaper-in-moldova-but-the-price-
level-is-still-high/

https://east-fruit.com/en/news/almonds-got-cheaper-in-moldova-but-the-price-level-is-still-high/
https://east-fruit.com/en/news/almonds-got-cheaper-in-moldova-but-the-price-level-is-still-high/
https://east-fruit.com/en/news/almonds-got-cheaper-in-moldova-but-the-price-level-is-still-high/
https://unctad.org/system/files/official-document/ditcted2018d6_en.pdf
https://www.peopleinneed.net/moldovan-organic-almonds-find-their-way-to-european-tables-14
https://www.peopleinneed.net/moldovan-organic-almonds-find-their-way-to-european-tables-14
https://www.peopleinneed.net/moldovan-organic-almonds-find-their-way-to-european-tables-14
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Randamentul poate ajunge până la 700 kg la hectar, dacă condițiile
meteorologice sunt favorabile. Partea de nord și centrală a țării este cea
mai potrivită pentru cultivarea plantațiilor de migdale. În plus, fermierii se
pot concentra și pe prelucrarea migdalelor prin producerea de făină, ulei
sau fulgi de migdale.23

AFACEREA FAMILIEI LARO MIGDALE DE MIGDALE

Renat Lebedev, fondatorul firmei de familie Laro Migdale, a decis să
sădească puieți de migdale pe aproximativ 40 de hectare de teren în
2007. Un experiment care se află deja la al patrulea an și când a obținut
primele realizări, este în prezent în progres rapid spre a deveni o
companie de succes. Un uscător performant, unități de producție pentru
făină și ulei de migdale și livezile Laro Migdale sunt toate situate aproape
de localitatea Ștefănești din zona Ștefan Vodă.24

Laro Migdale este acum o marcă potențială care oferă o mare varietate de
produse din migdale precum ulei de migdale, fulgi de migdale, făină de
migdale, făină integrală de migdale, pastă de migdale blanșate, accesorii
(pungă pentru extragerea l). Brandul are o linie separată de produse
cosmetice pe bază de ulei de migdale: creme de corp și săpunuri, șampon,
balsamuri de păr, creme de față și balsamuri de buze.

23 https://madein.md/en/news/fruits-route/almond-growing-in-moldova
24 https://mybusiness.md/ro/poveste-de-succes/item/9155-cresterea-migdalului-in-
moldova-afacerea-desucces-
a-unei-familii-din-stefan-voda

De la magazinul Laro Migdale.
Sursă: https://laromigdale.eu/produse

https://laromigdale.eu/produse
https://madein.md/en/news/fruits-route/almond-growing-in-moldova
https://mybusiness.md/ro/poveste-de-succes/item/9155-cresterea-migdalului-in-moldova-15
https://mybusiness.md/ro/poveste-de-succes/item/9155-cresterea-migdalului-in-moldova-15
https://mybusiness.md/ro/poveste-de-succes/item/9155-cresterea-migdalului-in-moldova-15
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Gospodăria are angajate în jur de 12 persoane. Câteva dintre ele sunt
sezoniere. Migdalele sunt separate, uscate și deshidratate la depozit înainte
de a fi gata pentru blanșare sau pentru prepararea făinii și a altor produse.
Compania nu numai că își vinde produsele pe piața locală, ci și exportă pe
piețele din România, Italia și unele țări arabe.

3.3 SECTORUL MIERII

Biroul Național de Statistică raportează că în ultimii zece ani s-a înregistrat
o creștere a numărului de familii de albine în Republica Moldova. Aproape
236 de mii de familii de albine au fost documentate în țară.25 Potrivit
datelor oficiale despre stupi, înregistrate la Agenția Națională pentru
Siguranța Alimentelor (ANSA), în ianuarie 2020, 86% dintre apicultori erau
clasificați fie „micro” (56%, <30 stupi) fie „mici” (29%, 30-). 50 de stupi),
care de obicei au stupi pe terenul de lângă casă și fac apicultura mai
degrabă ca hobby, decât ca profesie.

Republica Moldova exportă miere în special către țările Uniunii Europene,
România, Italia, Polonia, Franța, Germania și Slovacia, oferind o mare
cantitate de miere. În ultimii ani, cea mai mare cantitate de miere a fost
exportată în 2017 - 5.100 de tone. Republica Moldova a exportat 3.600 de
tone de miere în 2021 și 3.300 de tone în 2020.26

Mierea procesată este vândută în special în rețeaua de piețe,
supermarketuri și hipermarketuri existente în Moldova, printre care: Metro,
Kaufland, No. 1, Fidesco, Green Hills, Fourchette, Linella, Pegas și Bonus.27

Un crescător de albine începător poate pune primul său stup sau poate
cheltui mai puțin de 200 USD pentru a închiria un stup. Dacă cumpără
stupul, îi va costa puțin mai mult de 300 de dolari. În funcție de câți stupi
adăugați la gospodăria deținută de dvs., singura cheltuială după aceea va
fi costul fiecărui stup nou. Prețul echipamentului de protecție poate varia
între 20 USD și 160 USD, iar afumătorul de albine costă de obicei între 20
USD și 40 USD. 

25 https://newsmaker.md/rus/novosti/lozhka-meda-kak-prevratit-pchelovodstvo-iz-hobbi-
v-pribylnyy-bizne
s-42732/
26 https://agroexpert.md/rus/tseny-i-trendy/vasile-dolgieru-aktualinaya-tsena-na-med-
nizhe-na-20-po-sra
vneniyu-s-proshlym-godom
27 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-
budapest/documents/publicati
on/wcms_795505.pdf

https://newsmaker.md/rus/novosti/lozhka-meda-kak-prevratit-pchelovodstvo-iz-hobbi-v-pribylnyy-bizne
https://newsmaker.md/rus/novosti/lozhka-meda-kak-prevratit-pchelovodstvo-iz-hobbi-v-pribylnyy-bizne
https://newsmaker.md/rus/novosti/lozhka-meda-kak-prevratit-pchelovodstvo-iz-hobbi-v-pribylnyy-bizne
https://agroexpert.md/rus/tseny-i-trendy/vasile-dolgieru-aktualinaya-tsena-na-med-nizhe-16
https://agroexpert.md/rus/tseny-i-trendy/vasile-dolgieru-aktualinaya-tsena-na-med-nizhe-16
https://agroexpert.md/rus/tseny-i-trendy/vasile-dolgieru-aktualinaya-tsena-na-med-nizhe-16
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-budapest/documents/publicati
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-budapest/documents/publicati
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-budapest/documents/publicati
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În fiecare an, de către un stup de albine melifere sunt în general produse
între 10 și 25 kg de miere.28

Se preconizează că Mierea Naturală din Moldova va costa între 2,98 USD și
2,85 USD per kilogram în 2022. Costul este de 53,76 MDL per kilogram în lei
moldovenești. O tonă costă, în general, 2978,66 USD la Tiraspol și
Chișinău.29

FEMEIA ÎN AFACERI: POVESTEA DE SUCCES A „DULCE PLAI”

Dulce Plai este o întreprindere socială, care vinde miere și alte produse
apicole, promovând în același timp apicultura ca mijloc de abordare a
problemelor de dezvoltare rurală și de conservare a biodiversității.30
Elizaveta Mămăliga, fondatoarea „Dulce Pai”, este o femeie de afaceri de 33
de ani și mamă tânără din Todirești, Ungheni, care a depus mult efort în
construirea unui brand de miere. Dulce Plai produce și livrează în Moldova
și România produse naturale din miere, polen, ceară și propolis care, prin
consumul zilnic, contribuie la menținerea și întărirea sănătății.31
Întreprinderea Elizavetei este formată din 80 de familii de albine, mai mult,
acum ea dezvoltă batonașe nutritive naturale cu alune, prune și alte fructe
bogate în vitamine, populare și apreciate pe piața din Uniunea Europeană.
De asemenea, folosește plante din propria grădină pentru a crea
medicamente cu propolis, lumânări de ceară și amestecuri de ceai.32

28 https://countryfamilyhomestead.com/is-honey-bee-farming-profitable-here-are-the-
facts/
29 https://www.selinawamucii.com/insights/prices/moldova/natural-honey/
30 https://dulceplai.wordpress.com/
31 https://www.facebook.com/dulceplai/
32 https://mybusiness.md/ro/poveste-de-succes/item/22957-femeile-care-au-imblanzit-
albinele-cum-sa-d
ezvolti-o-afacere-intr-un-domeniu-traditional-barbatesc

Elizaveta Mămăliga, fondatoarea „Dulce Plai”
Sursă: https://euneighbourseast.eu/news/stories/the-women-who-tamed-the-bees-how-to-
develop-business-in-a-traditionally-male-area/

https://euneighbourseast.eu/news/stories/the-women-who-tamed-the-bees-how-to-develop-business-in-a-traditionally-male-area/
https://euneighbourseast.eu/news/stories/the-women-who-tamed-the-bees-how-to-develop-business-in-a-traditionally-male-area/
https://euneighbourseast.eu/news/stories/the-women-who-tamed-the-bees-how-to-develop-business-in-a-traditionally-male-area/
https://countryfamilyhomestead.com/is-honey-bee-farming-profitable-here-are-the-facts/29
https://countryfamilyhomestead.com/is-honey-bee-farming-profitable-here-are-the-facts/29
https://countryfamilyhomestead.com/is-honey-bee-farming-profitable-here-are-the-facts/29
https://www.selinawamucii.com/insights/prices/moldova/natural-honey/
https://dulceplai.wordpress.com/
https://www.facebook.com/dulceplai/
https://mybusiness.md/ro/poveste-de-succes/item/22957-femeile-care-au-imblanzit-albinele-17
https://mybusiness.md/ro/poveste-de-succes/item/22957-femeile-care-au-imblanzit-albinele-17
https://mybusiness.md/ro/poveste-de-succes/item/22957-femeile-care-au-imblanzit-albinele-17
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3.4 PODGORII

Astăzi, Republica Moldova colectează peste 400 de mii de tone de soiuri
diferite de struguri pentru vin, producând de la 15, până la 17 milioane de
decilitri de vin anual, permițându-i să se situeze pe locul 10 în lume atât la
cantitatea totală de vin produsă, cât și la suprafața de viță de vie, care
este de 130 de mii de hectare.33

Majoritatea podgoriilor sunt plantate cu soiuri de struguri „internaționale”.
Aceasta se referă în special la vinuri franceze, cum ar fi aligoté, pinot gris,
sauvignon blanc, chardonnay, merlot și cabernet sauvignon. Sunt prezenți
și strugurii georgieni saperavi și rkatsiteli, alături de riesling și muscat
ottonel.34 Soiurile autohtone de struguri includ Feteasca alba, Feteasca
regala, Alb de Onițcani, Viorica, Riton, Feteasca neagra, Rara neagra.

Cele trei regiuni producătoare de vin desemnate IGP sunt „Codru”, „Ștefan
Vodă” și „Vadul lui Traian”. Soiurile de struguri roșii abundă în regiunea
Vadul lui Traian. 61% din soiurile de struguri Cabernet Sauvignon, Merlot,
Pinot Noir și Saperavi sunt cultivate în această zonă. Regiunea Ștefan Vodă
primește ceva mai puțină lumină solară, ceea ce are ca rezultat struguri
roșii cu 58% și struguri albi 42%. Partea de mijloc a țării, Codru, este
considerată a fi cea mai favorabilă, această regiune de struguri este cea
mai potrivită pentru producția de vin alb (63%). Sauvignon Blanc,
Chardonnay, Aligote și Rkatsiteli sunt cei mai populari struguri albi din
această regiune.35

Având în vedere clima și predispoziția istorică, podgoriile pot fi investiții
destul de profitabile pentru întreprinderile mici din Moldova. Viticultorii au
două opțiuni: să-și creeze propriul vin și să-l vândă sau să vândă strugurii
vinăriilor și brokerilor.36 Prețul strugurilor „Moldova” a crescut recent în
mod semnificativ și a ajuns la 15 MDL/kg (0,78 USD/kg) în noiembrie 2022,
potrivit EastFruit.37 Se estimează că vinul moldovenesc va costa între 0,94
și 1,01 USD per litru în 2022.38 

33 https://mpra.ub.uni-muenchen.de/106350/1/MPRA_paper_106350.pdf
34 https://www.bkwine.com/features/grape-varieties/local-grape-varieties-future-for-
moldovan-wines/
35 https://www.itinari.com/winemaking-is-what-makes-moldova-special-6wu5
36 https://www.evineyardapp.com/blog/2020/09/18/tips-for-small-family-owned-vineyard-
farms-to-improv
e-business/
37 https://east-fruit.com/en/trending/price-for-moldova-grapes-will-soon-rise-significantly/
38https://www.selinawamucii.com/insights/prices/moldova/wine/#:~:text=In%202022%2C%
20the%20ap
proximate%20price,0.46%20per%20pound(lb).
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“ALTER EGO” - TOTUL A ÎNCEPUT CU PROGRAMUL DE ASISTENȚĂ
VOUCHER

În urmă cu doi ani, Andrei și Natalia Bujor și-au creat propriul brand de vin,
oferind șase soiuri diferite – trei albe și trei roșii – în portofoliu, care a fost
începutul mărcii „Alter Ego".39

Totul a început în 2019, când Natalia Bujor și-a prezentat ideea în cadrul
celei de-a doua ediții a Programului de Sprijin de Voucher „Sprijin pentru
femeile producătoare locale în dezvoltarea afacerilor, pentru creștere
durabilă și reziliență în perioada pandemiei de COVID-19” și a primit grantul
pentru achiziționarea de echipament. În 2020 au achiziționat o unitate
frigorifică, un defrișor și rezervoare din oțel inoxidabil pentru dezvoltarea
afacerii. Crama a fost amplasată pe teritoriul casei tatălui Nataliei.

Primul „fruct” este o ediție „limitată” a unui trio alb din recolta 2020: Pinot
Grigio 2020: 321 sticle, Chardonnay 2020: 555 sticle, Viorica 2020 - 331
sticle. Strugurii provin din podgoria proprie de 2 ha, din orașul Pașcani și,
într-o măsură mai mică, dintr-o a doua vie din satul Vadul lui Rașcov, 

39 https://agroexpert.md/rus/reportazhi/natalia-efros-bujor-alterego-este-despre-familia-
noastra-si-vinuril e-pe-care-le-producem
40 https://finewine.md/un-nou-brand-de-vinuri-in-moldova-alterego
41 https://wine-and-spirits.md/alterego-novaya-vinnaya-istoriya/
42 https://agroexpert.md/rus/reportazhi/natalia-efros-bujor-alterego-este-despre-familia-
noastra-si-vinuril
e-pe-care-le-producem

Crama Alter Ego

Sursă: https://www.linkedin.com/in/bujor-
andrei-352196a0/?originalSubdomain=md

raionul Șoldănești.40 Acum familia
plănuiește să-și extindă plantațiile
de vii până la 8 ha și să
construiască o cramă separată cu
componentă turistică.41 

Chiar dacă sunt încă în fazele
incipiente ale procesului de
vinificație, unul dintre vinuri a fost
recunoscut la VINARIUM 2021, cel
mai prestigios concurs internațional
de vinuri din Europa de Est.42

https://www.linkedin.com/in/bujor-andrei-352196a0/?originalSubdomain=md
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3.5 SECTORUL FRUCTELOR DE PĂDURE

Producția de fructe de pădure este în prezent una dintre industriile
Moldovei care se extinde rapid. În 2020, din cele 16.000 de tone de fructe
de pădure produse în Moldova, 65% dintre acestea au fost vândute pe
piața internă. Direcția pentru fructele de pădure procesate a fost inversă,
55% dintre acestea fiind exportate. Prețurile pentru majoritatea fructelor de
pădure scad în timpul recoltării, cu unele fluctuații semnificative, și apoi
cresc. 

80% din suprafața totală de recoltare a fructelor de pădure din Moldova
este deținută de micii antreprenori. Aceștia sunt antreprenorii care cultivă
fructe de pădure pe proprietăți care se află în apropierea reședințelor lor
sau a micilor terenuri agricole. Deși fructele de pădure nu sunt unul dintre
exporturile principale ale Moldovei, industria se află în stare de expansiune.
Pentru a furniza o calitate omogenă și volume mai mari de produse, pentru
a utiliza ambalaje mai atractive și pentru a exporta tipuri mai diversificate
de fructe de pădure solicitate de piețele de export, există o nevoie tot
mai mare de cooperare între antreprenori.43

Aproximativ 100.000 de antreprenori cultivă fructe de pădure. Creșterea
producției de fructe de pădure este atribuită faptului că fructele de pădure
au cea mai mare marjă de profit dintre culturile legale.

CĂTINA - CALEA CĂTRE O AFACERE DE SUCCES

În Republica Moldova, Igor Golban a fost unul dintre primii oameni care a
cultivat cătina organic. Cătina a devenit unul dintre cele mai bine vândute
produse ale companiei lui Igor „Biantti”, care oferă și nuci, migdale
(Victoria, Meteorit, Moldovenesc) și fructe.44

Pe baza unei evaluări amănunțite și a unui studiu de fezabilitate realizat în
Uniunea Europeană, Igor a decis să se dedice cultivării cătinii. În cadrul
Proiectului AdTrade/UNDP, Suedia și Regatul Unit au oferit sprijin financiar,
ceea ce a permis „Biantti” să devină una dintre puținele afaceri din
Moldova cu un ciclu tehnologic închis pentru producție. Fondurile au fost
folosite pentru achiziționarea de echipamente pentru pasteurizarea și
extragerea sucului de cătină, congelarea fructelor prin șoc termic,
ambalarea produselor și procesarea uleiului.45

43 https://moldova.un.org/sites/default/files/2021-05/ILO_BerryValueChain_English.pdf
44 https://madein.md/en/biantti
45 https://www.undp.org/moldova/stories/path-sea-buckthorn-small-farmer-owner-agro-
industrial-hub

https://moldova.un.org/sites/default/files/2021-05/ILO_BerryValueChain_English.pdf
https://madein.md/en/biantti
https://www.undp.org/moldova/stories/path-sea-buckthorn-small-farmer-owner-agro-industrial-20
https://www.undp.org/moldova/stories/path-sea-buckthorn-small-farmer-owner-agro-industrial-20
https://www.undp.org/moldova/stories/path-sea-buckthorn-small-farmer-owner-agro-industrial-20


21

3.6 POTENȚIALUL AGRICULTURII ECOLOGICE PENTRU GOSPODĂRIILE MICI

Industria ecologică din Moldova are un mare potențial de creștere.
Antreprenorii locali pot obține randamente mai mari prin implementarea
metodelor ecologice, inclusiv rotația culturilor și coexistența lor și a
animalelor, fără a fi nevoie de starturi costisitoare. În plus, majoritatea
întreprinzătorilor moldoveni abia de folosesc pesticide și îngrășăminte
chimice, ceea ce face mai simplă trecerea la practicile de agricultură total
organică.46

Afacerile durabile de succes care au adoptat o abordare proactivă a
responsabilității sociale sunt numeroase. Cercetătorii susțin că agricultura
ecologică poate fi profitabilă, dar necesită multă muncă. Dacă
întreprinderile ecologice au cheltuieli cu forța de muncă mai mari și
randamente mai slabe, cum câștigă ele bani?

Diferența de preț dintre achiziționarea unui produs organic și a unuia
convențional este prognozabilă. Cu toate acestea, mulți clienți sunt
pregătiți să plătească încă 30% pentru a cumpăra un produs organic. Cu
alte cuvinte, oamenii ar prefera să cheltuiască ceva mai mulți bani pe
bunuri de calitate superioară și protecția mediului.47

Biantti: cătina

Sursă: https://moldova.un.org/en/190456-path-sea-buckthorn-small-farmer-owner-agro-
industrial-hub

46https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22962/The%20Status%20and%2
0Potential%20of%20Organic%20Agriculture%20in%20the%20Republic%20of%20Moldova.p
df?sequence=1&isAllowed=y
47 https://ied.eu/project-updates/projects/are-organic-businesses-profitable/

https://moldova.un.org/en/190456-path-sea-buckthorn-small-farmer-owner-agro-industrial-3.6
https://moldova.un.org/en/190456-path-sea-buckthorn-small-farmer-owner-agro-industrial-3.6
https://moldova.un.org/en/190456-path-sea-buckthorn-small-farmer-owner-agro-industrial-3.6
https://ied.eu/project-updates/projects/are-organic-businesses-profitable/
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Republica Moldova a apărut mai frecvent recent pe piața produselor
ecologice din UE. În 2020, UE a importat 22.321 t de produse
agroalimentare ecologice din Republica Moldova, plasând Republica
Moldova în TOP 20 cei mai importanți parteneri comerciali ai UE în acest
sens.48

FERME ECOVILLAGE

O organizație nonprofit, numită EcoVillage Farms, organizează săptămânal
livrări ecologice în tot orașul, pentru a conecta antreprenorii și micii
producători de alimente cu clienții. Fructele proaspete, legumele, pâinea
integrală și alte produse alimentare sunt livrate clienților din Chișinău și din
împrejurimi. Se fac livrări săptămânale în oraș. Este nevoie de o comandă
personalizată în valoare de minim 300 MDL sau de minim 3 consumatori pe
o adresă, pentru a putea suporta costurile eco-livrărilor.49

Fermele EcoVillage oferă 3 produse: pungi „Picnic”, coșuri „Multivitamine” și
cutii „XXL”. De exemplu, pungile „Picnic” conțin 3-5 porții mici de legume, 1-
3 tipuri de verdețuri, 1-2 porții de fructe / fructe de pădure și 1 surpriză
(produs procesat).

48 https://invest.gov.md/en/sectors/organik-agriculture/
49 https://ecovillage.farms.md/ro/#from-farm-to-fork

O pungă săptămânală cu produse de la EcoVillage Farms

Sursă: https://ecovillage.farms.md/ro/

https://ecovillage.farms.md/ro/
https://invest.gov.md/en/sectors/organik-agriculture/
https://ecovillage.farms.md/ro/#from-farm-to-fork


RODUCȚIA DE SEMINȚE, PEPINIERĂ ȘI
RĂSADUL CA POTENȚIAL DE PRODUCTIE AL
ÎNTREPRINDERII MICI
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1. ESENȚA GOSPODĂRIEI - PEPINIERĂ

Mediul de pepinieră este locul în care răsadurile, puieții și butașii adaptați
la nivel local sunt germinate, crescute și protejate până când sunt
puternice, sănătoase și suficient de mari pentru a face față rigorilor
locurilor de plantare.50 O pepinieră trebuie amplasată într-o zonă ferită de
poluare, departe de cuptoarele de cărămidă, fabricile care emit fum și
drumurile motorizate accidentate, deoarece murdăria și praful se depune
pe plante, acoperind frunzișul și diminuându-le capacitatea de a
fotosintetiza, precum și dându-le un aspect lipsit de viață..51

Patru etape alcătuiesc operațiunile tipice la o pepinieră angro
considerabilă, specializată în așternuturi de exterior și plante ornamentale
produse în containere:

1. Propagare. Patru tehnici comune sunt folosite pentru a crește noi plante:
altoirea, cultura țesutului, butași de la plante stabilite și semințe.
2. Replantare. Pomii - răsaduri de un an sunt scoși din depozitul de iarnă la
sfârșitul lunii martie până la mijlocul lunii aprilie, în funcție de climă, și fie
sunt plantați în containere, fie în câmp.52
3. Faza de creștere sau lucru pe teren. Până la formarea completă a
plantelor, acestea sunt ținute în grupări în aer liber. Udarea, tăierea,
fertilizarea, plivitul, legarea, ciupitul, modelarea și distanțarea pe măsură ce
plantele cresc sunt toate sarcinile care trebuie îndeplinite în acest timp.
4. Transportarea. În faza de expediere, plantele mature sunt transferate,
etichetate, aranjate după încărcătura comenzii și încărcate în camioane..53

Producția de pepinieră este disponibilă în două forme: câmp și container.
Căptușelile de pepinieră, pomii fructiferi, puieții de pomi de Crăciun,
paravanul și plantațiile de conservare, stocurile de câmp sunt fie plantate
direct în pământ, fie transplantate din răsaduri și apoi ridicate ca material
cu rădăcină goală. 

50https://www.academia.edu/40648067/NURSERY_MANAGEMENT_Handbook_for_Beginners
51 https://ncert.nic.in/vocational/pdf/kegr102.pdf
52 https://kb.jniplants.com/tree-cycles/
53https://www.iloencyclopaedia.org/part-x-96841/agriculture-and-natural-resources-based-
industries/far
ming-systems/item/532-greenhouse-and-nursery-operations

http://www.academia.edu/40648067/NURSERY_MANAGEMENT_Handbook_for_Beginners
https://ncert.nic.in/vocational/pdf/kegr102.pdf
https://kb.jniplants.com/tree-cycles/
http://www.iloencyclopaedia.org/part-x-96841/agriculture-and-natural-resources-based-industries/23
http://www.iloencyclopaedia.org/part-x-96841/agriculture-and-natural-resources-based-industries/23
http://www.iloencyclopaedia.org/part-x-96841/agriculture-and-natural-resources-based-industries/23


Sarcini zilnice Sarcini sezoniere Sarcini de planificare pe
termen lung

Plantarea Monitorizarea surselor de
semințe și aprovizionare

Proiectarea
costurilor/veniturilor
viitoare

Irigare Achiziționarea de semințe,
medii de cultură, unelte și
echipamente

Extinderea bazei de
clienți

Managementul
dăunătorilor

Întreținerea paturilor de
pepinieră

Actualizări de
infrastructură

Răsădirea Vizite cu clienții pentru a
urmări:

Oferte viitoare de plante

Plivitul Succesul/eșecul plantelor de
pepinieră

Păstrarea înregistrărilor Niveluri de satisfacție

Vânzări de plante Formarea lucrătorilor sezonieri

Livrarea/transportul
plantelor

Feedback-ul clienților
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Multe sarcini obișnuite sunt implicate în conducerea unei creșe. Tabelul 2
ilustrează datele agregate ale operațiunilor creșei. Udarea, plivitul și
fertilizarea fac parte din întreținerea zilnică a plantelor. În cele din urmă,
plantele vor necesita mutarea în ghiveciuri mai mari, pe măsură ce
rădăcinile lor se extind. Plantele crescute sub structurile de umbră ale
pepinierei ar putea avea nevoie să se aclimatizeze la mai multă lumină
solară înainte de a fi plantate în afara pepinierei, în funcție de cultură și de
cerințele de creștere pe termen lung. Sarcinile de rutină legate de vânzări
includ oferirea de chitanțe și asistarea consumatorilor în alegerea plantelor.
Pe măsură ce plantele se deplasează între intrarea și ieșirea pepinierei,
înregistrările de inventar trebuie actualizate.54

54 https://www.echocommunity.org/resources/f18a5550-662c-4838-86b4-a1b8a2b2347f

SARCINILE ZILNICE, SEZONIERE ȘI PE TERMEN LUNG ALE UNEI CREȘE

Tabelul 2. Sarcinile zilnice, sezoniere și pe termen lung ale unei creșe 
Sursă:https://www.echocommunity.org/resources/f18a5550-662c-4838-86b4-a1b8a2b2347f

https://www.echocommunity.org/resources/f18a5550-662c-4838-86b4-a1b8a2b2347f
https://www.echocommunity.org/resources/f18a5550-662c-4838-86b4-a1b8a2b2347f
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O pepinieră poate fi o afacere independentă sau poate face parte dintr-o
strategie de diversificare pentru a crește profitabilitatea unei întreprinderi.
Este esențial să se înceapă de la mic și apoi să se descindă în orice
scenariu.55 Doar atunci când o creșă este organizată corespunzător, poate
fi o afacere profitabilă. Atât resursele fizice, cât și cele financiare ale creșei
sunt importante. Terenul, apa, forța de muncă și alte resurse de sprijin, cum
ar fi transportul, infrastructura de comunicare pe piață și disponibilitatea
cunoștințelor tehnice necesare sunt exemple de resurse fizice. Finanțarea
este o a doua resursă. Nevoile de capital ale unei creșe ar trebui să fie
satisfăcute în mod adecvat și în termen. Resursele financiare includ bănci,
organizații cooperative, împrumuturi personale, subvenții guvernamentale și
multe altele.56

Pentru a susține succesul pe termen lung, creșa are nevoie de un
management financiar solid. Cantitatea de timp dedicată diferitelor sarcini,
costul materialelor și cheltuielile generale, cum ar fi chiria și cheltuielile
comunale, toate ar trebui să fie înregistrate în caietul zilnic și în alte
documente. Conducerea poate aloca cu precizie timp și bani utilizând
aceste cheltuieli pentru a estima costul fiecărei culturi. Aceste informații
sunt, de asemenea, esențiale pentru a afla cât trebuie să prognozeze
pepiniera pentru diferitele componente ale plantelor pe care le vinde.57

55 https://www.analogforestry.org/af_training/L_ModuleXI_SmallNursery.pdf
56 http://www.fdcm.nic.in/PDF/horticulture%20plant%20nursery.pdf
57 Nursery Management by Kim M. Wilkinson and Thomas D. Landis

Pepiniera de plante ca afacere potențială pentru micii antreprenori

Sursă: https://www.gardeningknowhow.com/garden-how-to/shop/nursery-containers.htmf

https://www.gardeningknowhow.com/garden-how-to/shop/nursery-containers.htmf
https://www.analogforestry.org/af_training/L_ModuleXI_SmallNursery.pdf
http://www.fdcm.nic.in/PDF/horticulture%20plant%20nursery.pdf
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2. RESURSE FIZICE ALE CREȘEI

2.1 TEREN

Cu doar 0,1 ha de spațiu dedicat plantelor, există pepiniere comerciale
profitabile care funcționează în curțile din spate. Unele dintre aceste
întreprinderi de curte fac suficienți bani pentru a întreține o familie. Multe
dintre cele mai mari pepiniere au început ca mici afaceri de curte.
Deoarece plantele nu ocupă multă suprafață și nu trebuie păstrate și
lucrate foarte mult timp înainte de a fi vândute, operațiunile de cultură de
țesuturi și pepinierele de înmulțire necesită de obicei mai puțin spațiu. În
ceea ce privește spațiul disponibil, aceste pepiniere cresc foarte multe
plante și câștigă mulți bani pe metru pătrat. Deoarece pot câștiga mai mulți
bani per plantă, pepinierele care sunt specializate în plante de colecție
foarte valoroase (cum ar fi plante rare, bonsai, plante carnivore și orhidee)
pot avea nevoie, de asemenea, de mai puțin spațiu decât alte pepiniere.58

Textura solului trebuie să fie ușoară până la medie, permeabilă și bine
drenată. Un pH de 6,5 până la 7,5 este ideal pentru sol. Solurile ar trebui să
fie lipsite de săruri și alte substanțe periculoase. Înainte de a sădi plantele
de pepinieră, ecranele împotriva vântului și benzile de protecție trebuie
ridicate.59

2.2 IRIGARE

Există două tipuri de pepiniere în ceea ce privește sistemele de irigare. Un
sistem de irigare este instalat permanent într-o pepinieră umedă. Pentru
aceste pepiniere nu există nicio dependență de precipitații. În aceste
pepiniere se poate cultiva orice tip de plantă. Plantele rezistente la secetă
sunt cultivate în mare parte în pepiniere uscate. Deoarece le lipsește o
infrastructură permanentă de irigare, aceste pepiniere se bazează în
special pe precipitații.60

Udarea grădinii poate fi la fel de ușoară, accesibilă și lipsită de tehnologie,
precum a lua găleți de apă și de a le stropi manual cu apă. Dacă aveți bani,
instalarea unui sistem de irigare costisitor și complex cu pompe, furtunuri și
aspersoare mecanice va necesita foarte puțină muncă după ce este gata,
dar va costa mulți bani în avans.61

58 https://www.studyacs.com/blog-space-needed-for-a-plant-nursery-1061.aspx
59 http://www.fdcm.nic.in/PDF/horticulture%20plant%20nursery.pdf
60 https://agrotexglobal.com/what-is-a-plant-nursery-its-importance-and-classification/
61 https://www.echocommunity.org/resources/f18a5550-662c-4838-86b4-a1b8a2b2347f

https://www.studyacs.com/blog-space-needed-for-a-plant-nursery-1061.aspx
http://www.fdcm.nic.in/PDF/horticulture%20plant%20nursery.pdf
https://agrotexglobal.com/what-is-a-plant-nursery-its-importance-and-classification/
https://www.echocommunity.org/resources/f18a5550-662c-4838-86b4-a1b8a2b2347f


În loc să optați pentru un singur sistem, ar fi optimă selectarea tipurilor de
metode și sisteme de irigare care răspund cel mai bine nevoilor plantelor și
dictează modul în care este proiectat un sistem de irigare de succes și
eficient.62 Este important să se evalueze pH-ul apei de irigare și asigurarea
rețelei electrice (EC).

2.3 PLANTE MAMĂ

O plantă din care se obțin butași este cunoscută ca plantă mamă.
Deoarece butașii vor împărtăși aceleași gene ca și planta lor mamă, este
esențial ca planta mamă să fie de cea mai înaltă calitate. Plantele mamă
trebuie identificate cu acuratețe, în funcție de specie și de țara de origine.
Trebuie păstrată o hartă precisă, dacă plantele mamă sunt în plantări de
câmp. În fiecare an, plantele mamă ar trebui să fie îngropate, pentru a
păstra tinerețea lemnului și pentru a încuraja creșterea mai multor ramuri
drepte care pot fi folosite ca material de tăiere.63 Plantele mamă autentice
ar trebui să fie alese din pepinierele guvernamentale sau universitățile
agricole, de exemplu ISPHTA (https://isphta.md/revista-pomicultura-
viticultura-vinificatia/) și IGFPP (https://igfpp.md/) din Moldova.64

2.4 CONTAINERE ȘI PARCELE

Atunci când alegeți ce containere să folosiți, există o serie de lucruri de
luat în considerare. Costul, elementele de proiectare care controlează
creșterea rădăcinilor, durabilitatea, capacitatea de transportare,
disponibilitatea, modul în care containerul influențează temperatura și
conținutul de umiditate al mediului de creștere și cât de bine îndeplinește
containerul cerințele specifice ale pepinierei. Aceștia sunt câțiva dintre
factori.65
Răsadurile de legume pot fi cultivate de grădinarii de curte sau din sat în
recipiente ieftine, cum ar fi cutii de ouă uzate, pahare de plastic, pungi
mici de orez și cutii reciclate. Există numeroase idei de containere reciclate
pentru creșă, de ex. tăvi de supermarket pentru legume, ghiveciuri din
ziare, ghiveciuri din pahare de hârtie, jardiniere cu palete de bricolaj etc.
Pepinierele comerciale de legume trebuie să utilizeze tăvi pentru răsaduri;
pomii fructiferi sunt plantați în saci de jardinieră mai mari.66
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62 https://www.academia.edu/40648067/NURSERY_MANAGEMENT_Handbook_for_Beginners
63 https://www.academia.edu/40648067/NURSERY_MANAGEMENT_Handbook_for_Beginners
64 http://www.fdcm.nic.in/PDF/horticulture%20plant%20nursery.pdf
65 https://www.analogforestry.org/af_training/L_ModuleXI_SmallNursery.pdf
66 https://pacificfarmers.com/wp-content/uploads/2022/09/Module-5_-Seeds-and-
Seedlings_250822.pdf

https://isphta.md/revista-pomicultura-viticultura-vinificatia/
https://isphta.md/revista-pomicultura-viticultura-vinificatia/
https://isphta.md/revista-pomicultura-viticultura-vinificatia/
https://igfpp.md/
https://www.academia.edu/40648067/NURSERY_MANAGEMENT_Handbook_for_Beginners
https://www.academia.edu/40648067/NURSERY_MANAGEMENT_Handbook_for_Beginners
http://www.fdcm.nic.in/PDF/horticulture%20plant%20nursery.pdf
https://www.analogforestry.org/af_training/L_ModuleXI_SmallNursery.pdf
https://pacificfarmers.com/wp-content/uploads/2022/09/Module-5_-Seeds-and-Seedlings_250822.pdf
https://pacificfarmers.com/wp-content/uploads/2022/09/Module-5_-Seeds-and-Seedlings_250822.pdf
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67 https://ncert.nic.in/vocational/pdf/kegr102.pdf

O tavă pentru semințe

Sursă: https://greenupside.com/what-is-a-seed-tray-plus-how-to-water-seed-trays/

2.5 AMESTECUL DE GHIVECI

Amestecul de ghiveci trebuie să rețină suficientă apă și să fie ușor. Trebuie
să permită drenajul și să ofere plantelor suficienți nutrienți. Acesta trebuie
să fie lipsit de boli transmise de sol și insecte dăunătoare. Amestecul ar
trebui să fie foarte poros și să conțină nisip grosier, pământ ușor de
grădină și humus de frunze pentru ferigi și plante bulboase. În cantități
mici, făina de oase și amestec de neem pot fi, de asemenea, folosite ca
nutrienți. Răsadurile tinere și butașii înrădăcinați ar trebui să fie în
ghiveciuri.

Răsădirea butașilor înrădăcinați și a puieților tineri: 1 sau 2 părți nisip + 1
parte pământ argilos + 1 parte mușchi de turf sau humus de frunze.
Răsădirea puieților crescuți în containere/ghiveciuri: 2 părți nisip + 4 părți
pământ argilos + 2 părți mușchi de turf sau humus de frunze + 1 parte FYM
putred.67

https://greenupside.com/what-is-a-seed-tray-plus-how-to-water-seed-trays/
https://ncert.nic.in/vocational/pdf/kegr102.pdf


2.6 STRUCTURI DE PROPAGARE

Numeroase structuri de răspândire a plantelor sunt frecvent utilizate pentru
înmulțirea cu succes a plantelor, deoarece unele plante au cerințe unice de
lumină, temperatură și umiditate pentru germinarea semințelor sau a
butașilor înrădăcinați. Un alt motiv pentru adoptarea acestor structuri este
că vremea de afară ar putea să nu fie ideală pentru ca puieții tineri să
înflorească.

Următoarea listă include o varietate de structuri de răspândire a
plantelor68:

1. Sere / Casă de sticlă. Există multe sere disponibile conform designului
structural pentru a fi cumpărate pe piață, de ex. Sere înclinate, seră pe
creastă și brazdă, seră cu deschidere uniformă, sere cu arc gotic, seră cu
deschidere neuniformă, sere cu cadru metalic cu țevi, sere cu cadru din
lemn, sere din plastic, material pentru seră din plastic din PVC sau
poliester, sere din material de sticlă.69 Pe site-urile Moldovei găsiți oferte
de sere https://999.md/ru/68377750 
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68 https://www.agriculture2u.com/2018/11/plant-propagation-structurs.html
69 https://www.ourendangeredworld.com/eco/types-of-greenhouses/

Diferite tipuri de sere

Sursă: https://www.ourendangeredworld.com/eco/types-of-greenhouses/

https://999.md/ru/68377750
https://www.ourendangeredworld.com/eco/types-of-greenhouses/
https://www.agriculture2u.com/2018/11/plant-propagation-structurs.html
https://www.ourendangeredworld.com/eco/types-of-greenhouses/


2. „Pat fierbinte”. Un pat fierbinte este adesea o grămadă de gunoi de
grajd pregătit cu grijă, care este plasat în exterior cu un cadru de sticlă
sau polietilenă deasupra. Patul fierbinte funcționează de la premisa că
gunoiul de grajd proaspăt (bălegar de vaci, gunoi de grajd de oi și găinaț
de pasăre) gata pentru fermentare generează căldură, care este apoi
folosită pentru a grăbi germinația prin crearea condițiilor favorabile pentru
germinare și promovarea creșterii rapide a răsadurilor, care conduce la
maturitatea timpurie a culturii.70

3. Cadru rece. O „zonă” de creștere în aer liber cunoscută sub numele de
„cadru rece” este construită fără fund, dar cu rame solide din lemn, ciment
sau cărămidă, precum și un blat care poate fi mutat și este smălțat cu
sticlă, fibră de sticlă sau plastic.

4. Poli tuneluri. Deși mulți grădinari folosesc poli tunelurile în mod similar cu
serele, există câteva distincții cheie între cele două care sunt importante
de reținut. În comparație cu o seră, un poli tunel este o construcție
temporară. Faptul ca este mai simplu de transportat oferă beneficii. În plus,
îl face nepotrivit pentru culturile perene, cum ar fi vița de vie sau alți
cățărători. Tunelurile cu laturi verticale facilitează cultivarea până la
margine, dar sunt mai puțin stabile decât cele cu laturi rotunjite.71

5. Casă de șipci / Casă umbrită. Scopul principal al casei de șipci este de a
întări puieții înainte de a-i transfera pe câmpul principal. Acesta servește ca
etapă de tranziție între plantarea în câmp și seră, pat cald sau cadru
rece.72
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70https://www.researchgate.net/publication/287935529_Hot_Bed_Cold_Frame_Construction_
and_Use 
71 https://www.lbsbuyersguide.co.uk/polythene-tunnel/polytunnels-structures
72 https://www.agriculture2u.com/2019/03/shade-house-or-lath-house.html

Exemplul casei de șipci
Sursă: https://www.pinterest.com/pin/390687336410619789/

http://www.researchgate.net/publication/287935529_Hot_Bed_Cold_Frame_Construction_
https://www.lbsbuyersguide.co.uk/polythene-tunnel/polytunnels-structures
https://www.agriculture2u.com/2019/03/shade-house-or-lath-house.html
https://www.pinterest.com/pin/390687336410619789/


6. Casa curată. Producerea de pepiniere pentru legume, fructe, plante cu
flori/frunze, pepiniere forestiere și întărirea plantulelor cultivate prin țesut
este ideală în serele de casă. Plasa adăpostește plantele de prea mult
soare, oferind totuși cantitatea necesară pentru a permite creșterea
sănătoasă a plantelor. Culturile cultivate în case de plasă sunt, de
asemenea, ferite de dăunători cum ar fi păsările și insectele.73

7. Unitate de distribuire a brumei. Camerele de ceață sunt frecvent utilizate
pentru a crește și a dezvolta multe tipuri de organe vegetative ale
plantelor, inclusiv semințele, și pentru a reproduce specii de pădure,
inclusiv plante medicinale. Camerele de ceață funcționează bine pentru
controlul temperaturii și umidității din zona înconjurătoare, ceea ce ajută la
întărirea plantelor cultivate prin țesuturi și la germinarea butașilor de
eucalipt, bambus și alte specii de plante medicinale. 74

8. Blocuri de căldură inferioară. La înmulțirea plantelor, în special a butașilor
de tulpină, aplicarea căldurii de jos poate optimiza creșterea rădăcinilor,
fără a supraîncălzi (și, astfel, a usca) vârfurile plantelor. Partea superioară
răcoroasă și fundul cald sunt condițiile optime pentru creșterea plantelor75

3. POTENȚIALUL DE PEPINIERĂ PENTRU MICII ANTREPRENORI

Există două tipuri de culturi de fructe și fructe de pădure cultivate în
Moldova: culturi convenționale și culturi de nișă/prospective. Prima
categorie include căpșune, zmeură, coacăză, agrișe, în timp ce culturile de
nișă includ afinele, cătină, coarnele, pomușoarele goji.76

Este necesară o analiză de piață pentru a identifica perspectivele de
vânzare a materialelor vegetale în zonă înainte de a deschide o pepinieră.
Cu excepția cazului în care se extind pentru comandă prin poștă sau prin
contract, majoritatea noilor afaceri încep cu doar câțiva ari de producție și
se vând pe o rază de 50 de mile.77

Publicul larg, antreprenorii locali, magazinele individuale sau de rețea, alte
pepiniere de producție (re-en-gros), brokerii, agențiile guvernamentale sau
un amestec dintre acestea sunt piețele actuale pentru materialul vegetal
generat în întreprinderile de pepinieră decorativă.78
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73 https://sheelbiotech.com/greenhouse-structure.html
74 https://sheelbiotech.com/greenhouse-structure.html
75 http://www.oakleafgardening.com/glossary-terms/bottom-heat/
76 https://madein.md/en/news/national-production/fruits-and-berries-nurseries-in-moldova
77 https://www.analogforestry.org/af_training/L_ModuleXI_SmallNursery.pdf
78https://extension.uga.edu/publications/detail.html?number=B1398&title=nursery-crop-
selection-and-m arket-implications

https://sheelbiotech.com/greenhouse-structure.html
https://sheelbiotech.com/greenhouse-structure.html
http://www.oakleafgardening.com/glossary-terms/bottom-heat/
https://madein.md/en/news/national-production/fruits-and-berries-nurseries-in-moldova
https://www.analogforestry.org/af_training/L_ModuleXI_SmallNursery.pdf


Cheltuielile generale, directe și de marketing sunt incluse în prețul
producției de pepiniere. Cheltuielile generale sunt toate cheltuielile de
funcționare a pepinierei care nu pot fi atribuite unei anumite culturi, cum ar
fi impozite, depreciere, dobândă, chirie, plățile comunale, asigurări,
întreținere și reparații, construcții noi, echipamente noi, consumabile, salarii
manageriale și administrative și costurile forței de muncă.

Costurile directe ale unei culturi includ lucruri precum îngrășământul,
pământul pentru ghiveciuri și achiziția de semințe. Singura modalitate de a
constata cu exactitate cheltuielile adevărate este să duceți evidențe
precise.79

3.1 PRODUCȚIA DE PUIEȚI DE POMUȘOARE GOJI

În 2012, Elena Vetrici a luat decizia de a planta goji, un tip de pomușoare
care încă nu fuseseră introduse în Moldova. Elena a putut să vândă puieți
altor fermieri, după ce a înființat o pepinieră și a obținut certificarea unui
soi de goji. Pentru a coopera și a satisface cererea din exterior, din ce în
ce mai mulți dintre antreprenori au început să cultive pomușoare goji.

Elena a calculat că țara are în prezent 18 hectare de fructe de goji, iar
această tendință se extinde. Până la 25 de tone de pomușoare goji
proaspete și 6 tone de fructe de pădure uscate pot fi obținute în prezent
anual de la grupul de fermieri de care se ocupă în prezent Elena.80
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79 https://www.analogforestry.org/af_training/L_ModuleXI_SmallNursery.pdf
80 https://www.ilo.org/global/docs/WCMS_800287/lang--en/index.htm

Plantația de boabe de goji ale Elenei Vetrici

Sursă:https://agora.md/stiri/72863/povestea-de-antreprenoriat-a-elenei-vetrici-o-afacere-
dulce-care-prospera-si-pe-timp-de-carantina

https://agora.md/stiri/72863/povestea-de-antreprenoriat-a-elenei-vetrici-o-afacere-dulce-32
https://agora.md/stiri/72863/povestea-de-antreprenoriat-a-elenei-vetrici-o-afacere-dulce-32
https://agora.md/stiri/72863/povestea-de-antreprenoriat-a-elenei-vetrici-o-afacere-dulce-32
https://www.analogforestry.org/af_training/L_ModuleXI_SmallNursery.pdf
https://www.ilo.org/global/docs/WCMS_800287/lang--en/index.htm


3.2 MALAI VALERIAN - PEPINIERA

Malai Valerian este un producător de frunte de răsaduri de mur, dud,
morus, căpșuni, coacăze roșii și albe, agrișe și un accent deosebit pentru
pomușoarele de corn în Moldova. Fermierul este implicat în reproducerea
cornului galben, Baimaclia (un soi local) și a soiurilor elegante de puieți de
corn roșu. Răsadurile de Corn sunt crescute timp de cinci ani, spre
deosebire de alte fructe de pădure. Semințele se stratifică pe parcursul
primilor doi ani; arborele este altoit abia în al treilea an, după care mai sunt
necesari doi ani pentru creștere.

Sunt cultivate și soiuri străine, mai ales când vine vorba de fructe precum
coacăze sau mure. Spre deosebire de România, Ucraina și Polonia, unde
fermierii se luptă cu pământul nisipos, practic toate aceste soiuri străine
sunt potrivite ideal pentru solul moldovenesc și, prin urmare, sunt mai
productive. Valerian Malai a recunoscut acest lucru. Calciul, fosforul și
potasiul sunt din abundență în solurile moldovenești, care au toate celelalte
minerale necesare pentru ca aceste culturi să crească bine.81

Plantația de 10 ha este situată in apropierea satului Negureni. Creșa este
vizitată de 2-3 ori pe an de către Agenția Națională pentru Siguranța
Alimentelor. În plus, Valerian oferă servicii de instruire și consultanță pe
teren pentru noii fermieri. 82
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81 https://madein.md/en/news/national-production/fruits-and-berries-nurseries-in-moldova
82https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-
budapest/documents/publicati on/wcms_789901.pdf

Pepiniera lui Malai Valerian

Sursa:https://madein.md/en/news/national-production/fruits-and-berries-nurseries-in-
moldova

https://madein.md/en/news/national-production/fruits-and-berries-nurseries-in-moldova81
https://madein.md/en/news/national-production/fruits-and-berries-nurseries-in-moldova81
https://madein.md/en/news/national-production/fruits-and-berries-nurseries-in-moldova81
https://madein.md/en/news/national-production/fruits-and-berries-nurseries-in-moldova
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-budapest/33
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-budapest/33
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-budapest/33


3.3 CREȘA CODRU NORD & FLORIBEL

Codru Nord & Floribel este o pepiniera de plante decorative din Moldova.
Este una dintre cele mai mari pepiniere decorative din Republica Moldova.
Firma a fost înființata in anul 1959 si este situata la 3 km de orașul Bălti.
Aceasta oferă o gamă largă de copaci și tufari, cum ar fi conifere, tuia,
foioase, cu creștere rapidă, foioase, cu creștere lentă, arbuști decorativi,
forme înflorite, altoite.83

3.4 PEPINIERA ELVITIS-COM

 Aproximativ 20 de soiuri de struguri de masă și mai mult de 15 soiuri de
struguri de vin sunt produse de pepiniera Elvitis-Com în fiecare an, iar
aceste produse sunt vândute în Republica Moldova, precum și exportate în
Georgia și alte țări est-europene.

Potrivit lui Vasile Vutcarău, directorul companiei, aproximativ 10% din
materialul săditor produs în total anul trecut a fost exportat în Georgia.
Alături de tipurile europene precum Merlot, Sauvignon blanc, Cabernet și
Chardonnay, regiunea caucaziană exportă specialități regionale, inclusiv
Saperavi și Rkatsiteli. Când Republica Moldova va primi avizul necesar,
pepiniera își va putea exporta produsele în UE, datorită tratamentului
termic al materialului săditor84

34

83 https://codru-nord.md/
84https://agrobiznes.md/o-pepiniera-din-moldova-exporta-material-saditor-pentru-
infiintarea-plantatiilor-v iticole-in-georgia.html

Struguri de masă Pepiniera Elvitis-Com

Sursă: http://news.gov.md/en/news/2018/05/23/18004304

http://news.gov.md/en/news/2018/05/23/18004304
https://codru-nord.md/


MAȘINI AGRICOLE LA SCĂRĂ MICĂ ȘI
BIOPRODUCȚIE
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1. AMAȘINI AGRICOLE PENTRU BIOPRODUCȚIE LA SCARĂ MICĂ

Energia pentru producția de plante, creșterea culturilor și prelucrarea
agricolă este una dintre componentele cheie pentru valoarea adăugată în
sectorul agricol. De la începutul până la sfârșitul creșterii și producției
culturilor, sunt utilizate o varietate de resurse, inclusiv mașini agricole, forță
umană și muncă animală.85 Utilizarea mașinilor agricole a fost studiată pe
larg în legătură cu două domenii principale ale producției agricole:
economia de fonduri și creșterea calității și eficienței. Cheltuielile serviciilor
mașinilor agricole sunt de obicei mai puțin costisitoare decât costurile
forței de muncă. Mașinile agricole pot nivela și pregăti terenul, pot efectua
fertilizarea și însămânțarea integrată, ceea ce garantează plantarea corectă
și scade costul îngrășământului și semințelor. Riscurile, inclusiv seceta,
inundațiile, buruienile și insectele dăunătoare pot fi reduse eficient prin
utilizarea irigațiilor mecanice, drenajului, echipamentelor pentru agricultura
uscată și pulverizării.86

85 https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/agricultural-
machinery 
86 https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fenvs.2022.838686/full

Mașinile agricole ca unul dintre factorii cheie pentru eficiența agriculturii mici

Sursă: https://www.latimes.com/projects/la-fi-farm-mechanization/

Introducerea mașinilor agricole adecvate este crucială pentru producția
intensivă a culturilor la scară mică, pentru a îmbunătăți calitatea recoltei, a
reduce costurile și a asigura eficiența și rentabilitatea generală a
întreprinderii

https://www.latimes.com/projects/la-fi-farm-mechanization/
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/agricultural-machinery86
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/agricultural-machinery86
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/agricultural-machinery86
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fenvs.2022.838686/full
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 nivelarea terenului și pregătirea solului/terenului,
 aplicarea îngrășămintelor,
 semănat și plantare,
 combaterea dăunătorilor și buruienilor,
 arătură adâncă și scarificare adâncă,
 drenaj mecanic,
 pulverizare mecanică,
 utilaje agricole uscate,
 irigații mecanice,
 mașini mecanice de recoltat și treierat,
 manipulare post-recoltare,
 depozitare și distribuție.

Fermierii moderni au acces la o selecție largă de alternative de
echipamente, de la combine sofisticate - până la tractoare simple.87
Locația și circumstanțele de creștere ale gospodăriei, tipul de culturi
cultivate, tehnicile de producție implementate și modul în care culturile vor
fi comercializate, sunt toate lucruri de luat în considerație atunci când se
alege echipamentul și uneltele agricole adecvate.

Gama și sfera de funcționalitate a utilajelor din gospodăriile la scară mică
pot fi subliniate în funcție de următoarele puncte:

În comparație cu echipamentele pentru producția la scară mai mare,
echipamentele pentru producția intensivă a culturilor la scară mică sunt de
obicei mai simple, mai ieftine și mai puțin specializate. Unii antreprenori pot
alege să închirieze sau să împrumute echipamente; cu toate acestea,
achiziționarea de echipamente adecvate și utile care completează strategia
de recoltare a întregii întreprinderi poate duce la o creștere a costului pe
oră.88

1.1 NIVELAREA TERENULUI ȘI PREGĂTIREA SOLULUI ÎN AGRICULTURA
ECOLOGICĂ LA SCARĂ MICĂ

În agricultura ecologică, echipamentele de prelucrare a solului joacă un rol
crucial atât în strategiile de gestionare a solului, cât și a buruienilor. Pentru
lucrările primare se folosesc plugurile cu verte, plugurile cu daltă, plugurile
cu discuri și grapele, dresurile, motocultoarele și mașinile de săpat.
Utilizarea echipamentului secundar de prelucrare a solului poate netezi și
nivela în continuare solul înainte de însămânțare sau plantare.

87 https://www.holtags.com/types-of-farm-equipment-and-their-uses
88 https://attra.ncat.org/publication/equipment-and-tools-for-small-scale-intensive-crop-
production/

https://www.holtags.com/types-of-farm-equipment-and-their-uses
https://www.holtags.com/types-of-farm-equipment-and-their-uses
https://www.holtags.com/types-of-farm-equipment-and-their-uses
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 Pluguri pentru arat foarte superficial (10-20 cm) 
 Pluguri pentru arat la adâncime mică (20-30 cm)
 Pluguri adânci pentru prelucrarea solului (30-40 cm)
 Pluguri pentru săpat  (peste 40 cm)90

Disk harrows, rotary cultivators, rotary harrows, spike-, spring-, and tine-
toothed harrows are implemented as secondary tillage tools.89 

MAȘINI MODERNE CU PLUG

Există numeroase tipuri de mașini cu plug pe piață. În ceea ce privește
adâncimea de arat, plugurile sunt împărțite în trei categorii:

PLUG DE VERTE

Plugurile de verte sunt folosite pentru a tăia și a slăbi solul, pentru a-l
ridica și a-l răsturna parțial folosind o placă curbată sau pentru a-l răsturna
la suprafață în prelucrarea primară a solului.91 Chiar dacă ideea plugului cu
verte datează cu mult timp în urmă, acestea sunt încă o soluție atractivă și
ieftină pentru gospodăriile mici.92 Cele mai obișnuite pluguri mici agricole
sunt unul până la patru pluguri la bază, unde fiecare bază are nevoie de la
10 până la 15 cai putere la tractor. Plugurile cu verte sunt disponibile într-o
gamă largă de dimensiuni. Un plug cu verte de 40 cm instalat
corespunzător lasă o brazdă de 40 cm. O lățime de 120 cm poate fi arat cu
trei baze de 40 cm montate pe același cadru. Este esențial de echilibrat
pescajul sau tracțiunea plugului în timp ce acesta este tras prin sol cu
puterea tractorului. Lista furnizorilor de pluguri de verte care deservesc
Moldova poate fi găsită la: https://www.agriculture-
xprt.com/companies/serving-moldova/?keyword=plows

PLUGUL CU DALTĂ

Funcția principală a plugului cu daltă este de a slăbi și aera solul, în timp ce
lasă resturile de recoltă pe suprafața solului în prelucrarea primară a
solului. Compactarea este redusă la plugurile cu daltă. Este esențial să
înțelegem că dălțile nu răsucesc și nu răstoarnă solul, spre deosebire de
multe alte instrumente de prelucrare a solului. 

89http://www.organic-crop-
production.com/organic_crop_production/soil_tillage_organic_farming_syste
ms/soil_tillage_implements.htm
90 https://www.agrivi.com/blog/plow-a-must-have-piece-of-farm-equipment/
91https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/moldboard-
plows#:~:text=the%20Environment%2C%202005-,Moldboard%20Plow,moldboard%20plow%
20is%20quite%20ancien t.
92 https://agrosphere-international.net/Documents/DHC/The%20Moldboard%20Plow.pdf

https://www.agriculture-xprt.com/companies/serving-moldova/?keyword=plows
https://www.agriculture-xprt.com/companies/serving-moldova/?keyword=plows
https://www.agriculture-xprt.com/companies/serving-moldova/?keyword=plows
http://www.organic-crop-production.com/organic_crop_production/soil_tillage_organic_farming_syste
http://www.organic-crop-production.com/organic_crop_production/soil_tillage_organic_farming_syste
http://www.organic-crop-production.com/organic_crop_production/soil_tillage_organic_farming_syste
https://www.agrivi.com/blog/plow-a-must-have-piece-of-farm-equipment/
http://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/moldboard-plows#:~:text=the%20Environment%2C%202005-
http://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/moldboard-plows#:~:text=the%20Environment%2C%202005-
http://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/moldboard-plows#:~:text=the%20Environment%2C%202005-
https://agrosphere-international.net/Documents/DHC/The%20Moldboard%20Plow.pdf
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Dăltuirea se efectuează de obicei toamna, iar primăvara se efectuează
prelucrarea secundară a solului. Adâncimea tipică a dălților este de 20
până la 30 cm, cu o adâncime maximă de 45 cm. Plugurile cu daltă creează
o suprafață aspră și lasă între 50 și 70% din reziduurile de porumb sau
cereale anterioare deasupra solului.93 Pluguri cu daltă disponibile pe piața
din Moldova: https://md.all.biz/en/chisel-plows-bgg1085823 

93 https://www.richmondbrothersequipment.com/blog/farm-tools-and-equipment/a-guide-
to-chisels#:~:tex
t=A%20chisel%2C%20or%20chisel%20plow,plows%20work%20to%20reduce%20compaction
94 http://www.organic-crop-
production.com/organic_crop_production/soil_tillage_organic_farming_systems/soil_tillage_i
mplements.htm
95 https://books.google.pl/books?
id=dYrjnQ07gDsC&pg=PA5&lpg=PA5&dq=Disk+Plows&source=bl&ots=R85Q3SYch6&sig=ACfU
3U1wlb7m8HFGTq4j0De_YP7KcOENqg&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwj3-L-
m_Pj7AhWDv4sKHRenCHQQ6AF6BAhGEAM#v=onepage&q=Disk%20Plows&f=false

 Plug cu daltă (prima fotografie) vs Moldboard Plow (foto 2d)

Sursă:https://www.mecum.com/lots/GN1118-362173/international-70-moldboard-plow/&
https://landoll.com/farm-equipment/chisel-plow/

PLUG CU DISC

Atât pentru prelucrarea primară cât și pentru cea secundara, se pot folosi
discuri, cu toate acestea, discurile grele, formate din 2 pana la 12 discuri,
sunt special concepute pentru lucrări primare adânci.94 Este necesară o
arătură suplimentară pentru a pregăti solul pentru o adâncime uniformă de
plantare, deoarece plugul cu discuri lasă solul într-o stare mai aspră decât
plugul de verte. Echipamentele pentru pluguri cu discuri cântăresc mult mai
mult decât plugurile de verte cu aceeași capacitate.95 După ce solul este
arat, discurile mai ușoare pot fi folosite pentru prelucrarea secundară a
solului.

PLUGUL DE CRESTE

Un plug de creste este utilizat în lucrarea primară a solului pentru a face
creste pentru anumite culturi, cum ar fi cartofii. 

https://md.all.biz/en/chisel-plows-bgg1085823
https://www.mecum.com/lots/GN1118-362173/international-70-moldboard-plow/&
https://landoll.com/farm-equipment/chisel-plow/
https://www.richmondbrothersequipment.com/blog/farm-tools-and-equipment/a-guide-to-38
https://www.richmondbrothersequipment.com/blog/farm-tools-and-equipment/a-guide-to-38
https://www.richmondbrothersequipment.com/blog/farm-tools-and-equipment/a-guide-to-38
http://www.organic-crop-production.com/organic_crop_production/soil_tillage_organic_farming_systems/soil_tillage_i
http://www.organic-crop-production.com/organic_crop_production/soil_tillage_organic_farming_systems/soil_tillage_i
http://www.organic-crop-production.com/organic_crop_production/soil_tillage_organic_farming_systems/soil_tillage_i
https://books.google.pl/books?
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Are două aripi care ridică pământul într-o brazdă. Adesea, are o cotă în
formă de „V” atașată de plăcile de matrice fie rigid, fie pe balamale. Pentru
a săpa pământul, nasul sau vârful cotei îl străpunge. Vertele formează
canalele și crestele adânci de dimensiunile necesare prin ridicarea,
răsturnarea și aruncarea deoparte a solului.96

ROTOTILERE

Motocultoarele, cunoscute și sub denumirea de motocultoare sau
motocultoare rotative, pot fi utilizate atât pentru prelucrarea primară a
solului, cât și pentru cea secundară. Lamele de pe rotoarele care sunt
fixate pe un singur arbore de putere orizontal alcătuiesc cultivatoarele
rotative. Primăvara se folosește o moto sapă rotativa.

96 http://ecoursesonline.iasri.res.in/mod/page/view.php?id=149502
97 https://tipsnotebook.deere.com/using-a-rotary-tiller-
2/#:~:text=A%20rotary%20tiller%20uses%20a,by%20adjusting%20the%20skid%20shoes.

Un cultivator rotativ de mână

Sursă: https://www.toptenreviews.com/best-tillers

Având în vedere că solul nu a fost niciodată lucrat anterior, ar trebui să se
treacă peste el de două sau trei ori până când solul este lucrat la 10-15,24
cm adâncime și lipsit de orice bolovani semnificativi.97 Dimensiunile și
tipurile de cultivatoare rotative variază foarte mult. Un cultivator rotativ de
mână este frecvent utilizat pentru lucrările din grădinile mici. 

https://www.toptenreviews.com/best-tillers
http://ecoursesonline.iasri.res.in/mod/page/view.php?id=149502
https://tipsnotebook.deere.com/using-a-rotary-tiller-2/#:~:text=A%20rotary%20tiller%20uses%20a
https://tipsnotebook.deere.com/using-a-rotary-tiller-2/#:~:text=A%20rotary%20tiller%20uses%20a


Cei care au gazon mai mare decât o parcelă mică de flori și care ar putea
să nu aibă nevoie de un motocultor cu motor ar trebui să ia în considerație
un cultivator rotativ autopropulsat. Pentru gazon și grădini mai mari, se
folosește frecvent un cultivator motorizat.98

MAȘINI DE SĂPAT

O mașină de săpat este o alternativă pentru motocultoare, totuși folosită
doar pentru lucrarea primară a solului. Fără a întoarce solul, dispozitivele
de săpat aerează și integrează deșeurile. Lopețile prinse de valul orizontal
rotativ, fie cu piston trec prin sol mai încet decât o motocultoare rotativă.
Fără a bate solul, aceste instrumente îl lucrează mai temeinic. O singură
trecere a mașinii de tăiat ar putea fi suficientă pentru a genera condiții
ideale pentru însămânțare în condițiile de textură potrivită a solului.99

CULTIVATOARE DE CÂMP

Cultivatoarele de câmp sunt folosite pentru a încorpora deșeurile, pentru a
pregăti locul pentru semințe și pentru a înlătura buruienile înainte de
plantare în timpul celei de-a doua prelucrare. Au un cadru puternic cu
numeroase rânduri de dinți în S sau tije în C, atașate eșalonat, care sunt
echipate cu mătură sau lopeți.100 Până la semănatul culturilor,
cultivatoarele de câmp sunt utile pentru a menține câmpurile fără buruieni.
Cu excepția unităților înguste târâte între rândurile largi, cultivatoarele de
câmp nu pot fi folosite după plantare.

GRAPA DE DISCURI

ISpre deosebire de plugurile cu discuri, grapele cu discuri au două sau mai
multe rânduri, sau grupuri, de discuri și este un instrument secundar de
prelucrare a solului.101 Designul grapei cu discuri îi permite să controleze
unghiul de înclinare al discurilor, permițându-i să regleze adâncimea la care
vor tăia și întoarce solul. Ceea ce nu a fost de conceput până în acest
moment cu diferitele tipuri de pluguri.102 Pentru a obține un finisaj curat
fără efectul de „cremă și brazdă”, se organizează bandele una în spatele
celeilalte, întorcând solul în direcții opuse. 
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98 https://www.homequestionsanswered.com/what-is-a-rotary-cultivator.htm
99https://www.researchgate.net/publication/276120755_The_spading_machine_as_an_alterna
tive_to_the_plough_for_the_primary_tillage 
100 https://www.uvm.edu/vtvegandberry/factsheets/cultivators.html
101 http://www.organic-crop-
production.com/organic_crop_production/soil_tillage_organic_farming_syste
ms/soil_tillage_implements.htm
102 https://brastal.pl/en/supporting-startups-and-enterpreneurship/

https://www.researchgate.net/publication/276120755_The_spading_machine_as_an_alternative_to_the_plough_for_the_primary_tillage
https://www.homequestionsanswered.com/what-is-a-rotary-cultivator.htm
https://www.uvm.edu/vtvegandberry/factsheets/cultivators.html
http://www.organic-crop-production.com/organic_crop_production/soil_tillage_organic_farming_syste
http://www.organic-crop-production.com/organic_crop_production/soil_tillage_organic_farming_syste
http://www.organic-crop-production.com/organic_crop_production/soil_tillage_organic_farming_syste
https://brastal.pl/en/supporting-startups-and-enterpreneurship/


GRAPE ROTATIVE

Grapele rotative sunt folosite pentru prelucrarea secundară a solului. Grapa
rotativă aduce mai multe beneficii esențiale, inclusiv acțiune eficientă de
mulcire pe solurile ușoare până la medii grele, un pic mânjită datorită
efectului său de rupere a solului, o suprafață aspră, fiind universală, cu
simplitate și costuri reduse.103

GRAPE CU DINȚI CU VÂRF, PRIMĂVARĂ ȘI CU DINȚI

Grapele cu primăvară, cu țepi și cu dinți sunt instrumente secundare de
prelucrare a solului menite să spargă bulgării de sol, să acopere semințele
răsădite, să amestece amendamentele de sol și să niveleze straturile pentru
semințe. Grapele cu dinți ascuțiți pot fi aplicate fără a smulge considerabil
vegetația deja existentă, în timp ce grapele cu dinți de primăvară
controlează eficient plantele erbacee anuale. Grapele cu dinți de primăvară
sunt asemănătoare plugurilor cu daltă, dar au o structură mai ușoară.
Grapele cu dinți în vârf sunt mai puțin eficiente în pătrunderea solului decât
grapele cu dinți de primăvară, totuși ambele sunt mai agresive decât
grapele cu dinți cu ascuțiți.104
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103 http://www.organic-crop-
production.com/organic_crop_production/soil_tillage_organic_farming_syste
ms/soil_tillage_implements.htm
104 https://erdc-library.erdc.dren.mil/jspui/bitstream/11681/7157/1/TR%20EL-86-45.pdf
105 https://ucbasaktarim.com/en/what-fertilizer-spreader-blogpost/

Comparația grapelor cu dinți (1), cu arc (2) și cu dinți (3)

Sursă: bomet.pl, workinghorsetack.com, agriexpo.online

1.2 APLICAREA ÎNGRĂȘĂMINTELOR

O resursă utilă pentru managementul organic și durabil al solului este
gunoiul de grajd. Cu ajutorul distribuitorului de îngrășăminte, se asigură că
cantitățile necesare pentru a împrăștia în mod egal și temeinic
îngrășământul pe sol sunt reglate într-un mod sănătos. Distribuitorul pentru
îngrășăminte se asigură că nutrienții sunt distribuiti corect și uniform.105
Există diferite tipuri de distribuitoare de îngrășăminte, care diferă cel mai
mult în funcție de îngrășământul utilizat.

http://www.organic-crop-production.com/organic_crop_production/soil_tillage_organic_farming_syste
http://www.organic-crop-production.com/organic_crop_production/soil_tillage_organic_farming_syste
http://www.organic-crop-production.com/organic_crop_production/soil_tillage_organic_farming_syste
https://erdc-library.erdc.dren.mil/jspui/bitstream/11681/7157/1/TR%20EL-86-45.pdf
https://ucbasaktarim.com/en/what-fertilizer-spreader-blogpost/


Următoarele sunt câteva dintre cele mai tipice modele de împrăștiat pentru
îngrășământ: împrăștiat rotativ și pendular, împrăștiat picături, împrăștiat
gunoi de grajd.106

DISTRIBUITOR/SEMĂNĂTOR ROTATIV

Un distribuitor/semănător este frecvent utilizat pentru a împrăștia
îngrășământ, nisip, gheață topită, semințe, acolo unde plantarea pe rând nu
este necesară, de obicei pentru gazon și pajiști. Distribuitoarele de difuzare
sunt cunoscute și sub numele de distribuitoare rotative, cu pulverizare la
aproximativ 90-120 cm în jur. Un disc de filare orizontal este alimentat cu
material dintr-un buncăr aflat în partea de sus, situată deasupra. Aripioarele
de pe disc răspândesc materialul pe măsură ce acesta cade din buncăr. 
Dispozitivele de difuzare mai sofisticate îi vor permite să schimbe direcția și
distanța răspândirii.107 Distribuitoarele de difuzare sunt disponibile în două
tipuri diferite: de sol și portabile.
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106 https://www.holtags.com/types-of-farm-equipment-and-their-uses
107 https://www.epicgardening.com/fertilizer-spreader-buyers-guide/
108https://www.lsuagcenter.com/topics/lawn_garden/ornamentals/equipment/spreaders/pe
ndulumactionspreaders#:~:text=Whereas%20rotary%20spreaders%20tend%20to,to%20side
%20with%20minimal%20skewing.

Distribuitoarele de difuzare sunt distribuitoare care aruncă sau difuzează granulele în
toate direcțiile în timp ce mergi.
Sursă: https://sodsolutions.com/technology-equipment/broadcast-vs-drop-spreaders/

DISTRIBUITOARE CU DIFUZIE DE TIP PENDUL

În unele distribuitoare comerciale de dimensiuni medii, pendulul poate fi
folosit pentru a împrăștia în locul discului rotativ. Distribuitoarele cu acțiune
pendulară oferă un model care este adesea echilibrat dintr-o parte în alta,
cu o înclinare minimă.108

https://sodsolutions.com/technology-equipment/broadcast-vs-drop-spreaders/
https://www.holtags.com/types-of-farm-equipment-and-their-uses
https://www.epicgardening.com/fertilizer-spreader-buyers-guide/
http://www.lsuagcenter.com/topics/lawn_garden/ornamentals/equipment/spreaders/pe


Pentru că se împrăștie mai consistent, această metodă de distribuire este
preferată.109
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109 https://machinelounge.com/broadcast-spreader-vs-drop-spreader/

Distribuitoare de difuzie de tip pendul

Sursă:  http://www.vicon-machinery.co.nz/products/super/pendulum-spreaders

DISTRIBUITOR DE PICĂTURI

Distribuitoarele de picături sunt utile pentru distribuția precisă a
îngrășământului sau a semințelor, deoarece au un buncăr mai mare decât
un distribuitor de împrăștiere și aruncă materialul exact sub buncăr. Îl
aruncă între roțile distribuitorului în cantitatea specificată pe cadranul de
setări, în funcție de viteza de mers. Dispozitivele de împrăștiere, spre
deosebire de distribuitoarele de difuzare, distribuie materialul granular în
același ritm, indiferent dacă se merge repede sau încet.

Distribuitoarele de picături
sunt excelente pentru
„repararea la fața locului”
spații goale din gazonul sau
grădina dumneavoastră.

Sursă:  
 https://sodsolutions.com/techn
ology-equipment/broadcast-
vs-drop-spreaders/

http://www.vicon-machinery.co.nz/products/super/pendulum-spreaders
https://sodsolutions.com/techn
https://machinelounge.com/broadcast-spreader-vs-drop-spreader/


DISTRIBUITOR DE GUNOI DE GRAJD
Deșeurile solide animale sunt dispersate pe câmp, folosind distribuitoare de
gunoi de grajd. Deși, în mod frecvent, deșeurile solide trebuie trecute cu o
grapă pentru a-l sparge și pentru a-l amesteca cu solul, aceasta este o
metodă simplă pentru utilizarea corectă a gunoiului de grajd. Pentru
gospodăriile mici, un distribuitor cu o singură axă îngustă ar putea fi cea
mai bună alegere.110

1.3 SEMĂNATUL ȘI PLANTAREA

O mașină de însămânțat, cunoscută și sub numele de semănătoare, este un
echipament agricol care seamănă semințe pentru culturi prin plasarea
semințelor la rate și adâncimi precise într-o brazdă dreaptă în sol.
Plantatoarele funcționează similar cu semănătoarele, cu excepția faptului că
folosesc frecvent un sistem de vid pentru a planta semințele în pământ în
rânduri ordonate după ce au fost mutate dintr-un buncăr imens în buncăre
individuale pentru fiecare rând printr-o eliberare scurtă și intensă de aer
sub presiune. Semănătoarele/împrăștiatoarele de distribuire, semănătoarele
de precizie, semănătoarele cu precizie, semănătoarele tip tijă sau de tip
jab, semănătoarele și jardinierele sunt exemple de mașini agricole utilizate
pentru însămânțare.111

SEMĂNĂTOARE CU PRECIZIE
Există două tipuri de semănători de precizie: semănătoare manuale și
montate pe tractor. Una dintre cele mai bune și ieftine opțiuni pentru
agricultura la scară mică sunt semănătorii manuale de precizie de la marca
Earthway https://www.earthway.com/shop/1001-b-precision-garden-seeder/
.Semănătoarea este perfectă pentru semințe mai mari, cum ar fi fasole,
pepeni, semințe de sfeclă și porumb.

SEMĂNĂTOARE CU PRECIZIE
Semănătoarele cu precizie sunt o opțiune excelentă pentru plantarea
intensivă a culturilor cu semințe mici până la mijlocii, în special în seră, strat
înălțat sau în alte locuri în care mișcarea este dificilă din cauza spațiului
limitat.112 Semănătoarele cu precizie sunt cel mai mult folosite pentru
semințe mici care ar trebui să fie plantate des: salată verde, spanac și alte
specii pentru amestecul de salată..113 Prețul mediu pe piață este de 300$.
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110 https://www.vtillc.com/2020/11/21/are-manure-spreaders-a-good-choice-for-small-farms/
111 https://attra.ncat.org/publication/equipment-and-tools-for-small-scale-intensive-crop-
production/
112 https://www.johnnyseeds.com/tools-supplies/seeders/pinpoint/
113https://books.google.pl/booksid=h3q1DwAAQBAJ&pg=PA111&lpg=PA111&dq=Pinpoint+seed
ers&source=bl&ots=TfNgUvFvZd&sig=ACfU3U1Tz6DUceWa7pDuWaVnjQ977j_0rA&hl=ru&sa=X
&ved=2ahUKEwiB8vTgvvv7AhWJxosKHeh9BdYQ6AF6BAgZEAM#v=onepage&q=Pinpoint%20
seeders&f=false
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SEMĂNĂTORI DE TIP STICK/JAB

SSemănătorii de tip stick/jab funcționează pe baza presării în pământ a
plantatorului manual de semințe. Cantitatea de semințe pe care ați ales-o (1
sau 2) va cădea automat la adâncimea pe care ați ales-o (4 până la 8 cm
adâncime). În plus, se poate îmbrăca sau împrăștia îngrășământ granular la
8 cm distanță de semințe.114 Semănătoarele de tip stick/jab sunt făcute
pentru a planta numeroase rânduri de semințe mai mari (porumb, fasole,
mazăre, floarea soarelui), dar nu sunt potrivite pentru semințe mai mici.

BURGHIE

Există, de asemenea, semănători pentru plantare manuală sau montată pe
tractor. Deși discurile pot fi ajustate pentru dimensiunea semințelor, ele nu
au o ajustare a spațiului, poate fi necesară rărirea pentru a obține spațiul
potrivit între plante sau ar trebui să fie folosite pentru plantele care pot fi
sădite împreună.115
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114 https://www.easydigging.com/seeders-planters/jab-planter.html
115 https://books.google.pl/books?
id=h3q1DwAAQBAJ&pg=PA111&lpg=PA111&dq=Pinpoint+seeders&so
urce=bl&ots=TfNgUvFvZd&sig=ACfU3U1Tz6DUceWa7pDuWaVnjQ977j_0rA&hl=ru&sa=X&ved=
2ahUKEwiB8vTgvvv7AhWJxosKHeh9BdYQ6AF6BAgZEAM#v=onepage&q=Pinpoint%20seede
rs&f=false

Semănătoare cu precizie

Sursă: https://www.themarthablog.com/2017/07/a-visit-from-johnnys-selected-seeds.html

https://www.themarthablog.com/2017/07/a-visit-from-johnnys-selected-seeds.html
https://www.easydigging.com/seeders-planters/jab-planter.html
https://books.google.pl/books?


PLANTATORUL
Un plantator este o mașină agricolă care se atașează la spatele unui tractor
și este folosită în special pentru plantarea semințelor. Mașina de plantat
poate fi folosită numai cu semințe mai mari; semănătoarele nu pot fi
utilizate în asemenea cazuri. Plantatoarele includ de la 2 la 48 de rânduri
pare.116

1.4 CONTROLUL DĂUNĂTORILOR ȘI BURUIENILOR

Principalele metode de cultură și cele mecanice de control asupra
buruienilor pentru sistemele organice se concentrează pe prevenire, rotația
culturilor, concurența dintre culturi și cultivarea.117 Orice metodă care
utilizează mașini agricole pentru a controla buruienile este denumită control
mecanic al buruienilor. Lucrarea solului (descris anterior: grape cu discuri,
grape cu dinți cu arc sau motocultor) și cosirea sunt cele două metode de
control mecanic care sunt utilizate cel mai frecvent.118 
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116 https://www.tractorjunction.com/blog/difference-between-planters-and-seeders/
117 https://www.organic-crop-
production.com/organic_crop_production/organic_crop_production_chapters
/ch14_organic_weed_management.htm
118https://forages.oregonstate.edu/nfgc/eo/onlineforagecurriculum/instructormaterials/a
vailabletopics/we eds/control

O semănătoare fără cultivator, confecționată artizanal în 2013. Autorul a declarat că „Inima
mașinii este sistemul de dozare a semințelor care folosește rotoare de pompă de apă cu
lame din neopren cu motor exterior care rulează într-o țeavă din PVC de 6,35 cm pentru
a transporta semințele din fiecare gaură de intrare până la o gaură de ieșire în cantități
egale și fără deteriorarea semințelor.”
Sursă: https://farmhack.org/tools/home-built-no-till-seed-drill
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Strategiile naturale de combatere a dăunătorilor includ măsuri mecanice și
fizice, folosind instrumente și tehnologii fizice, cum ar fi ecrane, bariere,
garduri, capcane și mulci.

Grapele îndeplinesc o varietate de funcții, dar pot fi și un instrument
eficient pentru cultivarea intuitivă pentru fermierii ecologici. Grapele pot
sparge solul la scurt timp după plantare și înainte de răsărirea culturii,
eradicând buruienile care răsar la adâncimi mici, oferind plantei un avantaj
atunci când iese.

Sapa cu roată
Sapa cu roată este un echipament de plivit, folosit în mod obișnuit pentru
plivitul între plante și a culturilor din rânduri. Unul dintre cele mai eficiente
instrumente pentru cultivarea buruienilor pe bază de teren mic este sapa
cu roată. Pe un cadru cu roți pot fi montate diferite unelte de cultivare,
inclusiv sape, daltă și mătură, ceea ce permite operatorului să realizeze
lucrarea cu o viteză respectabilă, în timp ce împinge și trage unealta.
Sapele cu roți pot avea una sau două roți.119 Sapa cu roți duble este
folosită de obicei pentru cultivarea în brazde, permițând plantatorului să
afâneze pe ambele părți ale culturii cu o singură trecere.120

47

119https://blog.uvm.edu/groundwk/files/2014/04/EquipmentTools4SmallScale_PressmanATTR
A-tools-1.p df
120 https://www.johnnyseeds.com/on/demandware.static/-/Library-Sites-
JSSSharedLibrary/default/dw486 5b561/assets/information/wheel-hoe-selection-guide.pdf

Sapa cu roata dubla

Sursă: https://www.youtube.com/watch?v=X3vRP-GpM4c
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https://www.johnnyseeds.com/on/demandware.static/-/Library-Sites-JSSSharedLibrary/default/dw486
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1.5 IRIGAREA MECANICĂ

Acordarea apei necesare câmpurilor se numește irigare. Există patru tipuri
diferite: de suprafață, aspersoare, prin picurare și subterane. Sistemele de
irigare prin picurare, micro-irigare și aspersoare de diferite tipuri sunt de
obicei preferate pentru agricultura la scară mică.

IRIGARE PRIN PICURARE
Permițând apei să picure ușor lângă rădăcinile plantelor printr-o rețea de
supape, țevi, și tuburi, irigarea prin picurare este o tehnică de irigare care
permite aplicarea reglată cu precizie a apei și a nutrienților. Avantajele
irigării prin picurare sunt ca se folosește cu 30-50% mai putina apa, în
comparație cu alte sisteme, previne scurgerea nutrienților si eroziunea
solului, apa poate ajunge la rădăcini si coboară în sol cu o curgere
continuă.121 Companiile de irigații prin picurare care deservesc Moldova
pot fi găsite la: https://www.agriculture-xprt.com/irrigation/drip-
irrigation/companies/serving-moldova
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121 https://www.gvsprinklers.com.au/blog/5-types-irrigation-systems/

Pentru a evita înfundarea căii de curgere a emițătorului minuscul, majoritatea sistemelor
de irigare prin picurare folosesc un filtru.
Sursă:  https://www.dripworks.com/blog/top-four-irrigation-techniques

MICRO-IRIGAREA
Micro-irigarea este o practică de irigare a livezilor și viilor cu ajutorul unor
aspersoare de volum mic, numite și „micro-aspersoare”. O metodă de
irigare cu presiune scăzută și volum redus este ideală pentru culturile cu
randament ridicat, inclusiv culturile de fructe și legume. Micro-irigarea
poate crește producția, în timp ce necesită mai puțină apă, îngrășământ și
forță de muncă, dacă este manipulată corespunzător.

https://www.agriculture-xprt.com/irrigation/drip-irrigation/companies/serving-moldova
https://www.agriculture-xprt.com/irrigation/drip-irrigation/companies/serving-moldova
https://www.agriculture-xprt.com/irrigation/drip-irrigation/companies/serving-moldova
https://www.dripworks.com/blog/top-four-irrigation-techniques
https://www.gvsprinklers.com.au/blog/5-types-irrigation-systems/


SISTEME DE ASPERSOARE
Una dintre cele mai frecvente metode de irigare utilizate în gospodăriile
mici sunt sistemele de aspersoare. Sunt ieftine și foarte simplu de utilizat.
Sistemele de irigare prin aspersiune folosesc o rețea de țevi pentru a
pulveriza apa într-o ceață fină în locații precise. Pentru culturile de copaci,
micro-aspersoarele funcționează deosebit de bine.

1.6 MAȘINI MECANICE DE RECOLTAT ȘI DE TREIERAT

Sistemele mecanice de recoltare sunt confecționate pentru a culege o
cantitate mare de recoltă dintr-o dată, în timpul sezonului de recoltare.
Tehnicile mecanice de recoltare vin sub o varietate de forme, inclusiv
suflarea cu aer, scuturarea crengilor, scuturarea pânzei, scuturarea
trunchiului, recoltarea robotizata, recoltarea cu ajutorul platformei, combinei
sau cositoarelor.

AGITATOARE DE CRENGI
Agitatoarele pentru crengi pot fi acționate de la distanță, folosind mânerul
de pe unitatea operatorului. Aceste scuturături de crengi funcționează prin
aplicarea unor mișcări lungi asupra crengilor la o frecvență scăzută,
scuturând astfel o mare parte din fructe. Agitatoarele pentru membre pot fi
folosite pentru a recolta citrice, caise, prune uscate, piersici și vișine.

AGITATOR CU PÂNZĂ
În această tehnică, fructele sunt adunate fie direct de dinții care lovesc
direct fructele, fie indirect de către dinții care lovesc ramurile fructifere.
Membrele secundare pot fi prinse de agitatorul cu pânză, astfel încât
acesta să se poată agita vertical pentru a culege fructele. 122

COMBINĂ AGRICOLĂ
Combina Harvester, sau pur și simplu „combina”, este un dispozitiv cheie
care îi ajută pe antreprenori să economisească bani și timp. Cele trei
procese principale de recoltare de secerat, treierat și vânturat sunt pur și
simplu combinate într-unul singur prin acest echipament. Combinele sunt
folosite pentru a recolta cereale. Recoltele de cereale sunt culese pe
câmpuri, cantitatea  de roadă se colectează în interiorul mașinii, iar resturile
sunt aruncate în afară.123 Mini-mașinile de recoltat sunt varianta cea mai
bună pentru agricultura la scară mică. 
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122 https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/mechanical-
harvesting#:~:te
xt=Mechanical%20harvesting%20systems%20are%20designed,limbs%2C%20and%20canopi
es%20 of%20plants.
123 https://www.theproducenerd.com/2019/09/harvesting-methods-fruits-vegetables/

https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/mechanical-harvesting#:~:49
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/mechanical-harvesting#:~:49
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/mechanical-harvesting#:~:49
https://www.theproducenerd.com/2019/09/harvesting-methods-fruits-vegetables/


De exemplu, mini mașinile de recoltat
grâu, concepute pentru recoltarea
cerealelor, în special grâu și orz de
primăvară și iarnă, sunt disponibile pe
piața moldovenească:

https://www.vlagomer.md/stranica-
tovara/ma%C8%99in%C4%83-
manual%C4%83-d
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124 https://www.britannica.com/technology/thresher-farm-machine
125 https://www.tractorjunction.com/blog/thresher-machine-uses-in-agriculture/
126https://www.mecmargroup.com/en/news/how_does_a_grain_dryer_work_discover_all_yo
u_need_to_ know-46
127 https://5.imimg.com/data5/WF/MZ/OH/SELLER-7184195/chaff-cutter-machine-parts.pdf

Mini-recoltator multi-culturi
Sursă:  https://www.dripworks.com/blog/top-four-irrigation-techniques

MAȘINI DE TREIERAT
Treierătoarele sunt folosite pentru a separa grâul, mazărea, boabele de
soia și alte boabe mici de pleavă și paie.124 În funcție de cultură, există
patru tipuri diferite de treierătoare: treierător pentru mai multe culturi,
treierător de porumb, treierător de grâu și treierător de orz. În funcție de
componentele funcționale, acestea pot fi împărțite în Tambur, Regular, Flux
axial.125

1.7 MANIPULARE POST-RECOLTARE

Mașinile de uscare a cerealelor sunt folosite pentru a usca boabele și
pentru a le împiedica să se deterioreze în timp ce sunt depozitate. Când
cerealele sunt recoltate, umiditatea sa internă poate varia în mod normal
între 17% și 40%, dar limita sigură pentru vânzare este de obicei între 13 și
14%. Această cantitate garantează o durată mai mare de valabilitate prin
evitarea mecanismelor de degradare a culturilor.126

MAȘINĂ DE TĂIAT PLEAVA
Tăietor de pleavă este de obicei folosită pentru a tăia fânul în bucăți mici.
După aceea, vitele pot fi hrănite cu ele. Lungimea secțiunii tăiate poate fi
modificată de la 3 la 100 mm. Funcționează eficient și poate tăia diferite
tipuri de paie, ierburi și alte materiale.127

MAȘINA DE BALOTAT PAIE
Mașinile de presat paie sunt utilizate pentru a comprima paie în baloturi cu
secțiuni transversale dreptunghiulare. 

https://www.vlagomer.md/stranica-tovara/ma%C8%99in%C4%83-manual%C4%83-d
https://www.vlagomer.md/stranica-tovara/ma%C8%99in%C4%83-manual%C4%83-d
https://www.vlagomer.md/stranica-tovara/ma%C8%99in%C4%83-manual%C4%83-d
https://www.vlagomer.md/stranica-tovara/ma%C8%99in%C4%83-manual%C4%83-d
https://www.dripworks.com/blog/top-four-irrigation-techniques
https://www.britannica.com/technology/thresher-farm-machine
https://www.tractorjunction.com/blog/thresher-machine-uses-in-agriculture/
http://www.mecmargroup.com/en/news/how_does_a_grain_dryer_work_discover_all_yo
https://5.imimg.com/data5/WF/MZ/OH/SELLER-7184195/chaff-cutter-machine-parts.pdf
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128 https://www.shellermachine.com/5-best-post-harvest-equipment
129 https://ocsytechstore.com.ng/product/multi-purpose-hammer-mill/
130 https://patents.google.com/patent/EP0641601A2/en
131 https://www.bobbyfordkubota.com/choosing-the-best-small-farm-tractor-for-the-money/
132 https://www.ehow.co.uk/list_6804807_differences-2-_amp_amp_-3_point-hitch.html
133 https://www.bobbyfordkubota.com/choosing-the-best-small-farm-tractor-for-the-
money/ 

Aceasta colectează automat paiele rămase pe câmp, folosind tamburul, le
transferă în secțiunea de balotat, folosind un alimentator și apoi comprimă
paiele, folosind un cilindru alternativ, într-un balot mic, cu lungime variabilă.
În plus, face automat nodurile din sârmă de metal sau din frânghie de
nailon.128

MOARA MULTIFUNCȚIONALĂ CU CIOCANE 
Moara multifuncțională cu ciocane poate măcina o varietate de materiale,
inclusiv: producția de hrană pentru animale, zdrobirea plumbului, făină
etc.129 Datorită vitezei mari, o măcinare fină a boabelor alimentare este de
obicei realizată cu o singură lovitură de ciocan. Prin urmare, poate fi
utilizată o sită rară, deoarece nu este esențial să păstrați boabele în
camera de măcinare (150) pentru multe lovituri de ciocan.130

1.8 CELE MAI UTILE TRACTOARE PENTRU AGRICULTURA MICĂ

Majoritatea tractoarelor mici agricole pot utiliza multe tipuri de accesorii.
Există patru categorii - CAT-0, CAT-1, CAT-2, CAT-3 - din care se poate
alege în funcție de dimensiunea tractorului, fiecare dintre acestea fiind
concepute pentru o anumită gamă de cai putere ai tractorului.131

Categoria 0 este folosită pentru tractoare ușoare, uneori greu de găsit, cu
mai puțin de 20 de cai putere. Categoria 1 sunt tractoarele de 20 până la
45 de cai putere. Tractoarele de până la aproximativ 90 de cai putere se
încadrează de obicei în Categoria 2, în timp ce acele cu mai mult de 90 de
cai putere sunt în Categoria 3.132

Compania Kubota, care este activă și pe piața din Moldova, are o lungă
istorie pentru a fi considerată unul dintre cei mai buni producători de
tractoare din lume. Selecția lor de echipamente include tractoare de la 18 la
168 de cai putere. Pentru gospodăriile mici se poate lua în considerare
tractorul compact Kubota B2320 Narrow, care permite adăugarea unui
încărcător frontal, a unei mașini de cosit cu atașament mijlociu și a
numeroase suporturi frontale.133 

https://www.shellermachine.com/5-best-post-harvest-equipment
https://ocsytechstore.com.ng/product/multi-purpose-hammer-mill/
https://patents.google.com/patent/EP0641601A2/en
https://www.bobbyfordkubota.com/choosing-the-best-small-farm-tractor-for-the-money/
https://www.ehow.co.uk/list_6804807_differences-2-_amp_amp_-3_point-hitch.html
https://www.bobbyfordkubota.com/choosing-the-best-small-farm-tractor-for-the-money/51
https://www.bobbyfordkubota.com/choosing-the-best-small-farm-tractor-for-the-money/51
https://www.bobbyfordkubota.com/choosing-the-best-small-farm-tractor-for-the-money/51


Kubota B2650/B3350 este un alt tractor opțional pentru agricultura la scară
mică, cu 19,5 și 27 CP, cea mai mare putere PTO pentru un tractor din Seria
B. Seria B50 oferă puterea suplimentară necesară pentru sarcinile
complexe.134

MOTO BLOCURILE
Moto blocurile funcționează bine pentru cosirea de până la doi acri de
grădină sau iarbă, cincisprezece acri de fân și zece acri de arbuști. Moto
blocurile au aceleași caracteristici robuste și de înaltă calitate ca și
tractoarele convenționale, inclusiv unelte acționate de arbore, o transmisie
cu toate treptele, un ambreiaj de tip auto și un motor comercial pe
benzină sau diesel. Cu moto blocul, e clar că mergi în spatele lui, în loc să
mergi deasupra, deoarece este mai mic, are o singură axă și are ghidon în
loc de volan. Adevăratele moto blocuri pot conține o gamă largă de unelte
pentru a îndeplini aproape orice sarcină într-o gospodărie agricolă mică.
Lista se compune din: aeratoare, tocătoare, grape, utilaje de afânat,
cositoare, pluguri, semănătoare, unelte pentru deszăpezire, motocultoare,
despicătoare de lemne etc.135
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134 https://www.kubotausa.com/docs/default-source/brochure-sheets/b2650_b3350_ktc.pdf
135 https://www.hobbyfarms.com/is-a-walk-behind-tractor-right-for-my-farm/

Seria Kubota B50
Sursă:https://www.businesswire.com/news/home/20130925005367/en/Kubota-Unveils-New-
B50-Series-Tra ctors-with-Factory-Integrated-Cabs

https://www.businesswire.com/news/home/20130925005367/en/Kubota-Unveils-New-B50-Series-Tra
https://www.businesswire.com/news/home/20130925005367/en/Kubota-Unveils-New-B50-Series-Tra
https://www.kubotausa.com/docs/default-source/brochure-sheets/b2650_b3350_ktc.pdf
https://www.hobbyfarms.com/is-a-walk-behind-tractor-right-for-my-farm/


PRODUSE ECO, CERTIFICAREA DISPONIBILĂ
PE PIAȚA MOLDOVEI ȘI PRINCIPIILE
MANAGEMENTULUI INTEGRAT
DĂUNĂTORILOR (IPM)
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1. ECO-CERTIFICARE. FOCUS MOLDOVENESC ȘI EUROPEAN

Un produs organic poate avea mai multe sinonime, precum eco, organic
sau natural. În ciuda acestui fapt, un produs poate fi considerat organic
doar atunci când a fost certificat de un organism de certificare acreditat
de guvernul țării în care își desfășoară activitatea. Certificarea ecologică
poate fi obținută doar de un operator care respectă cu strictețe toate
principiile agriculturii ecologice, toate standardele și regulile reglementate
de autoritățile competente.136

1.1 ECO-CERTIFICAREA PRODUSELOR MOLDOVENEȘTI

1.1.1 LEGISLAȚIA NAȚIONALĂ ÎN AGRICULTURA ECOLOGICĂ DIN MOLDOVA

O lege, privind agricultura ecologică, este pe deplin implementată în
Moldova. Legea nr.115 din 09-06-2005 reglementează procesul de
producere a produselor agroalimentare ecologice, etichetarea produselor
alimentare ecologice precum și importul și exportul produselor alimentare
ecologice.137

136 https://biofood.md/ru/ekologicheskij-sertifikat/
137 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=132886&lang=ro

Produse ecologice in Chișinău. Ecolocal este o asociație de consumatori și producători,
care își propune să dezvolte piața locală de produse eco și artizanale. Obiectivele sale
sunt de a informa consumatorii despre avantajele achiziționării de alimente regionale,
ecologice și alte bunuri care ar ajuta economia locală și de a încuraja mai mulți fermieri și
producători locali să treacă la agricultura ecologică certificată.
Sursă:  https://ecolocal.md/hampers-delivered-with-fresh-organic-food-in-chisinau/

https://ecolocal.md/hampers-delivered-with-fresh-organic-food-in-chisinau/
https://biofood.md/ru/ekologicheskij-sertifikat/
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=132886&lang=ro
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se aplică practici de prelucrare și cultivare a solului care mențin sau
sporesc materia organică a sa, îmbunătățesc stabilitatea și
biodiversitatea solului și previn compactarea și eroziunea solului;
fertilizarea și activitatea biologică a solului sunt menținute și
îmbunătățite prin rotația multianuală a culturilor, inclusiv culturi de
leguminoase și alte culturi verzi, și prin aplicarea de îngrășăminte
animale sau vegetale, ambele de preferință compostate, din producție
ecologică;
se adoptă utilizarea preparatelor biodinamice;
nu se folosesc îngrășăminte anorganice pe bază de azot
pentru producerea de produse, altele decât semințe și material de
înmulțire vegetativă și săditoare, se utilizează numai semințe, material
de înmulțire și săditor produse ecologic.

animalele trebuie să se nască și să fie crescute în companii ecologice,
ținând cont de perioada de conversie;
sunt utilizate metode naturale de reproducere. Cu toate acestea,
inseminarea artificiala este permisă;
reproducerea nu poate fi indusă prin tratament hormonal sau substanțe
similare, cu excepția unei forme de tratament terapeutic veterinar în
cazul unui animal individual;
nu se utilizează alte forme de reproducere artificială, cum ar fi clonarea
sau transferul de embrioni;
animalele sunt hrănite cu furaje organice corespunzătoare cerințelor lor
nutriționale la diferitele etape de dezvoltare;
nu sunt utilizați stimulatori sintetici de creștere și aminoacizi;
bolile sunt tratate imediat, pentru a evita suferința animalelor. În acest
scop, medicamentele veterinare alopate chimice sintetice și antibioticele
pot fi utilizate atunci când este necesar și în condiții stricte, dar numai
în cazul în care utilizarea produselor fitoterapeutice și homeopatice nu
aduce rezultat;
este permisă utilizarea produselor medicinale veterinare imunologice.

Metodele de producere agroalimentară ecologică utilizate în producția
vegetală trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 Metodele de producție agroalimentară ecologică utilizate în creșterea
animalelor trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

Metodele de producere agroalimentară ecologică utilizate în creșterea de
organisme acvatice trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
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puietul trebuie obținut de la părinți de origine ecologică și din ferme
ecologice;
practicile de creștere, inclusiv hrănirea, proiectarea instalațiilor,
densitatea populației și calitatea apei, trebuie să satisfacă atât nevoile
de dezvoltare, cât și nevoile fiziologice și etiologice ale organismelor;
organismele crescute ecologic sunt ținute separat de alte animale din
acvacultură;
este interzisă utilizarea inducției poliploide artificiale, hibridizarea
artificială, clonarea și producerea de linii monosex, cu excepția selecției
manuale;
ar trebui stabilite condiții specifice speciei pentru gestionarea
parentală, reproducerea și producerea puietului;
organismele acvatice sunt hrănite cu alimente care îndeplinesc cerințele
lor nutriționale la diferite etape de dezvoltare;
componenta vegetală a hranei pentru animale provine din lanțul
organic, iar componenta hrană pentru animale, derivate din organisme
acvatice, provine din exploatarea durabilă a resurselor halieutice;
nu se folosesc stimulanți sintetici de creștere și aminoacizi;
bolile sunt tratate imediat pentru a evita suferința animalului. În acest
scop, medicamentele veterinare alopate chimice sintetice și antibioticele
pot fi utilizate atunci când este necesar și în condiții stricte, dacă
utilizarea produselor fitoterapeutice și homeopatice nu aduc rezultat;
este permisă utilizarea produselor medicinale veterinare imunologice.138

Hotărârea Guvernului nr. 149 din 10.02.2006 reglementează implementarea
Legii nr. 115 din 09-06-2005 privind producerea agroalimentară
ecologică.139 Extinderea la Legea nr.115 din 09-06-2005 a reglementărilor
tehnice privind „Producția agroalimentară ecologică și etichetarea
produselor agroalimentare ecologice” este reglementată de Hotărârea
Guvernului nr.1078 din 22-09-2008. Prezentul Regulament Tehnic stabilește
cerințe aplicabile obiectivelor și principiilor specifice pentru producția
ecologică, norme aplicabile producției de hrană pentru animale din
agricultură, de acvacultură și prelucrate pentru animale, etichetare și
comerț cu țări terțe.140

Hotărârea Guvernului nr. 884 din 22-10-2014 reglementează utilizarea mărcii
naționale „Agricultura Ecologică – Republica Moldova”. Conducerea mărcii
naționale „Agricultura Ecologică – Republica Moldova” se realizează de
către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. 

138 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=115169&lang=ro
139 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=114152&lang=ro 
140 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=114208&lang=ro

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=115169&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=114152&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=114208&lang=ro
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În cazul produselor prelucrate, marca
națională „Agricultura Ecologică –
Republica Moldova” trebuie să apară
pe etichetă, pe partea principală și
pe cea secundară a ambalajului. În
cazul produselor neprelucrate, pe
partea principală a ambalajului, a
cutiei etc. se aplică marca națională
„Agricultură ecologică – Republica
Moldova”. În cazul produselor
alimentare preambalate în recipiente
din sticlă, plastic sau alte recipiente,
pe eticheta principală va fi aplicată
marca „Agricultura Ecologică –
Republica Moldova'.141

141 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=114734&lang=ro
142 https://acreditare.md/en/register_category/organisme-de-certificare-a-produselor-
ecologice/
143https://maia.gov.md/ro/content/operatorii-certifica%C5%A3i-%C3%AEn-agricultura-
ecologic%C4%83-%C3%AEn-anul-2021

Etichetarea Agricultura Ecologică - Republica Moldova
Sursă: https://biofood.md/ru/ekologicheskij-sertifikat/

SC ,,Certificat Eco” SRL Alexandrina Levinscaia (https://certificat-
eco.md/) 
,,Control Union Dnjestr” SRL 

1.1.2 PROCESUL DE CERTIFICARE

Există două organisme de certificare care sunt determinate de Centrul
Național de Acreditare al Republicii Moldova (MOLDAC)142:

    (https://certifications.controlunion.com/ru/industries/organic-agriculture) 

Până în 2021 sunt 53 de operatori certificați de SC „CERTIFICAT-ECO” SRL și
38 de produse ecologice certificate de „Control Union Dnjestr” SRL.143

Documentul care descrie procedura de certificare a produselor ecologice
și aprobat de Comitetul de Asigurare și Monitorizare a Imparțialității emis
de organismul de certificare „Certificat Eco” este disponibil la adresa:
https://certificat-eco.md/wp-content/uploads/2020/02/PS-7.1_Certification-
procedure_19-01-15.pdf .

https://biofood.md/ru/ekologicheskij-sertifikat/
https://certificat-eco.md/
https://certificat-eco.md/
https://certificat-eco.md/
https://certifications.controlunion.com/ru/industries/organic-agriculture
https://certificat-eco.md/wp-content/uploads/2020/02/PS-7.1_Certification-procedure_19-01-15.pdf
https://certificat-eco.md/wp-content/uploads/2020/02/PS-7.1_Certification-procedure_19-01-15.pdf
https://certificat-eco.md/wp-content/uploads/2020/02/PS-7.1_Certification-procedure_19-01-15.pdf
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=114734&lang=ro
https://acreditare.md/en/register_category/organisme-de-certificare-a-produselor-ecologice/143https://maia.gov.md/ro/content/operatorii-certifica%C5%A3i-%C3%AEn-agricultura-ecologic%56
https://acreditare.md/en/register_category/organisme-de-certificare-a-produselor-ecologice/143https://maia.gov.md/ro/content/operatorii-certifica%C5%A3i-%C3%AEn-agricultura-ecologic%56
https://acreditare.md/en/register_category/organisme-de-certificare-a-produselor-ecologice/143https://maia.gov.md/ro/content/operatorii-certifica%C5%A3i-%C3%AEn-agricultura-ecologic%56
https://acreditare.md/en/register_category/organisme-de-certificare-a-produselor-ecologice/143https://maia.gov.md/ro/content/operatorii-certifica%C5%A3i-%C3%AEn-agricultura-ecologic%56
https://acreditare.md/en/register_category/organisme-de-certificare-a-produselor-ecologice/143https://maia.gov.md/ro/content/operatorii-certifica%C5%A3i-%C3%AEn-agricultura-ecologic%56
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PASUL 1: APLICARE
Operatorii trebuie să depună Cererea (F-7.2-1 la ) la Organismul de
Control, complet autorizată și semnată de un reprezentant al operatorului,
pentru a urma procedura de certificare. La semnarea cererii de activitate,
operatorii furnizează Organismului de Control toate informațiile pertinente
cu privire la următoarele: produsele care urmează să fie certificate; actele
normative pentru care se solicită certificarea; informații generale despre
client (adresa legala, unitatea de producție etc.); informații generale
privind activitatea si domeniul de certificare pentru care s-a depus
cererea; informații despre activitățile externalizate; și orice alte informații
cerute de cerințele de certificare. Trebuie de asemenea depuse: Planul de
management (F-7.2-3, F-7.2-4) și Lista de parcele de categoria A (F-7.2-2)
și cererea (F-7.2-5).

PASUL 2: ANALIZA CERERII
Managerul Corpului de Control completează „Evaluarea aplicației” (F-7.3-1,
F-7.3-1.1) evaluând domeniul de certificare, informațiile despre produs,
competențele personalului și implementatorul principal subcontractant care
poate efectua teste.

PASUL 3: DECIZIA PRIVIND INCLUDEREA ÎN SISTEMUL DE CONTROL
Managerul OC a decis să înceapă cu măsurile de certificare pentru a
asigura răspunderea și încrederea la încheierea analizei. Această
procedură de revizuire este documentată ca dovadă și se face publică (F-
7.3-1).

PASUL 4: EVALUAREA PRODUSULUI
Managerul sau responsabilul de managementul calității (QMR) numește
inspectorul sau echipa de inspecție (F-7.4-1), luând în considerare o serie
de factori, printre care: domeniul de aplicare al certificării operatorului;
competența, experiența și priceperea inspectorului sau a echipei de
inspectori în analiza dosarului Inspectorului; potențialul conflict de interese
la analiza declarației de confidențialitate.

Conform IO-02, „Inspecția producătorilor și procesatorilor de produse
vegetale și animale ecologice”, se efectuează inspecția. Inspectorii
Corpului de Control efectuează vizite pentru a verifica dacă tehnicile
efectuate și produsele obținute corespund standardului. Aceste vizite
includ inspectarea stării culturilor în câmp/seră/întreprindere; se
prelevează probe de sol, plante și produse pentru analize de laborator; se
inspectează tehnologiile aplicate si originea materiilor prime; starea de
transport, prelucrare și depozitare; interviuri cu personalul implicat;
verificarea documentelor fiscale etc. 



Dacă operatorul dorește să continue procesul de certificare în ciuda uneia
sau mai multor neconformități grave (NC), inspectorul îl informează cu
privire la eventualele evaluări suplimentare care ar putea fi necesare
pentru a confirma că NC a fost corectată.

PASUL 5: ANALIZA INSPECȚIEI
Comitetul de Certificare efectuează revizuirea evaluării, analizând dosarul
Operatorului, raportul și rezultatele evaluării. Comitetul de Certificare
trimite Formularul F-7.5-1, care conține recomandările de certificare către
Managerul Organismului de Control pentru a fi luate în considerare.
Managerul Corpului de Control decide dacă certifică candidatul în baza
recomandărilor Comitetului de Certificare. Formularul F-7.6-1 conține
documentația pentru decizia de certificare.144

PASUL 6: DECIZIA DE CERTIFICARE
Numai după ce toate cerințele de certificare au fost îndeplinite și
contractul de servicii (F-7.3-2) a fost semnat de ambele părți, Organismul
de Control emite Certificatul de Conformitate/Dovada documentară.

PASUL 7: SUPRAVEGHERE
Certificarea produselor ecologice este un proces continuu, cu un program
de supraveghere anual, care include inspecții planificate, inspecții
neplanificate, testarea probelor, informarea în cazul oricăror modificări
(structură organizatorică, modificări de personal, suprafață, număr de
animale, depozite, etc., subcontractanți etc.), furnizarea informațiilor și
rapoartelor solicitate.
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Procesul de certificare a produselor
ecologice

Sursă:  canva.com

144 https://certificat-eco.md/wp-content/uploads/2020/02/PS-7.1_Certification-procedure_19-
01-15.pdf

https://certificat-eco.md/wp-content/uploads/2020/02/PS-7.1_Certification-procedure_19-01-15.pdf
https://certificat-eco.md/wp-content/uploads/2020/02/PS-7.1_Certification-procedure_19-01-15.pdf


Toate formularele necesare pentru Operator, catalogul de măsuri IO-05 și
regulamentul MARK-06 pentru utilizarea licențelor, certificatelor și mărcilor
de conformitate pot fi găsite pe site-ul oficial al unuia dintre Organismele
de Certificare „Certificat Eco” https:/ /certificat-eco.md/dosarul-clientului/ 

PERIOADA DE CONVERSIE
Este nevoie de un termen de 6 săptămâni până la 3 ani pentru a trece de
la producția non-ecologică la cea ecologică. Produsele obținute în
perioada de conversie nu pot fi vândute ca „ecologice”, folosind etichete
ecologice.145
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Imaginea 1: durata perioadei de conversie pentru anumite grupuri

Imaginea 1 ilustrează durata specifică a perioadei de conversie pentru
astfel de grupuri de produse precum culturi perene și plantații, culturi
anuale de câmp, pajiști și culturi furajere, bovine de carne, rumegătoare
mici și porci, animale de lapte, păsări pentru producția de ouă și/sau
carne și albine.

1.1.3  ETICHETAREA AMBALAJELOR PRODUSELOR ECOLOGICE ÎN MOLDOVA

Elementele obligatorii care trebuie plasate pe etichetă sunt sigla
Agricultura Ecologică - Republica Moldova (conform legislației naționale),
termenul „Ecologic”, lista ingredientelor ecologice, originea materiei prime
și codul Organismului de certificare. Indicatori suplimentari, dar nu
obligatorii, care pot fi introduși pe etichetă sunt numele și marca
Organismului de Certificare și procentul ingredientelor organice.146

145 https://www.ecovisio.org/ro/resurse/materiale-info/agrifood/certificarea-ecologica
146 https://www.ecovisio.org/ro/resurse/materiale-info/agrifood/certificarea-ecologica

https://www.ecovisio.org/ro/resurse/materiale-info/agrifood/certificarea-ecologica
https://www.ecovisio.org/ro/resurse/materiale-info/agrifood/certificarea-ecologica
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Imaginea 2: Eticheta
produselor ecologice
din Moldova

147 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32018R0848

2. REGULAMENTUL UE ECOLOGIC

Regulamentul (UE) 2018/848 stabilește principiile privind
producția ecologică și etichetarea produselor ecologice. Acesta
definește „producția ecologică” ca „un sistem general de
management al fermei și producerea de alimente care
combină cele mai bune practici de mediu și acțiuni climatice,
un nivel ridicat de biodiversitate, conservarea resurselor
naturale și aplicarea unor standarde înalte de bunăstare a
animalelor și standarde înalte de producere în concordanță cu
cererea unui număr tot mai mare de consumatori pentru
produse fabricate, folosind substanțe și procese naturale”.

Produsele reglementate de regulamentele ecologice ale UE sunt
semințele de plante sau culturi și materialele de înmulțire, cum
ar fi butași, rizomi etc.; mărfuri agricole vii sau neprelucrate;
hrană; produse agricole prelucrate destinate uzului uman.

drojdii folosite ca hrană sau furaj,
mate, porumb dulce, frunze de viță de vie, miez de palmier, lăstari de
hamei și alte părți comestibile similare ale plantelor și produse obținute
din acestea;
sare de mare și alte săruri pentru alimente și furaje,
gogoașe de viermi de mătase potrivit pentru bobinare,
gume și rășini naturale,
ceară de albine,
Uleiuri esențiale,
dopuri din plută naturală, neaglomerate și fără lianți,
bumbac, scărmănat sau pieptănat,
lână, scărmănată sau pieptănată,
piei brute și piei netratate,
preparate tradiționale pe bază de plante.147

Pentru clasificarea produselor se utilizează următoarele categorii:
(a) plante și produse vegetale neprelucrate, inclusiv semințe și alte
materiale de reproducere a plantelor;
(b) animale și produse animaliere neprelucrate;
(c) alge și produse de acvacultură neprelucrate;
(d) produse agricole prelucrate, inclusiv produse de acvacultură, pentru
utilizare ca hrană;
(e) furaje;
(f) vin;
(g) și anumite alte produse, care sunt:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32018R0848


REGULI DE PRODUCERE A PLANTELOR
Cerințe generale: Cu excepția plantelor care cresc în mod natural în apă,
culturile organice trebuie să fie plantate în sol viu, care a fost amestecat
cu îngrășăminte ce sunt permise în agricultura ecologică sau în sol viu care
a fost conectat cu pământul – bază.

Originea plantelor: Numai materialul organic de reproducere a plantelor
poate fi folosit pentru dezvoltarea plantelor. Activitățile de ameliorare
ecologică trebuie să se desfășoare în condiții ecologice, cu accent pe
creșterea diversității genetice, dependența de capacitatea naturală de
reproducere, performanța agronomică, rezistența la boli și adaptarea la
condițiile de sol și climă locale variate pentru a produce soiuri ecologice
adecvate producției ecologice.

Gestionarea solului și aplicarea îngrășămintelor: Pentru cultivarea plantelor
organice, se vor folosi tehnici de prelucrare a solului și de cultivare care
păstrează sau stimulează materia organică din sol, îmbunătățesc
stabilitatea și biodiversitatea solului și îl protejează împotriva eroziunii și
compactării solului. Este interzisă utilizarea gunoiului de grajd mai mult de
170 kg cu conținutul de azot anual pe hectar de teren agricol în unitățile
de producție, în conversie și producere ecologică. Această restricție se
aplică numai utilizării deșeurilor lichide de animale, gunoiului de grajd
compostat, gunoiului de grajd uscat, bălegarului de pasăre deshidratat. 

Gestionarea buruienilor și dăunătorilor: Pentru a preveni daunele cauzate
de buruieni și dăunători, ar trebui să se ia în considerare în primul rând:
selecția speciilor, soiurilor și materialelor cu o diversitate de compoziții;
rotația culturilor; metode de cultivare precum abordări mecanice și fizice,
biofumigație și; metode termice precum solarizarea și tratarea cu abur de
mică adâncime a solului pentru culturile protejate.
Operators are required to keep records detailing the parcels and the
harvest's size.
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Producția de plante
organice

Sursă:
https://www.gardeni
ngknowhow.com/sp
ecial/organic/five-
benefits-of-
growing-an-organic-
garden.htm

https://www.gardeni


REGULI DE CREȘTERE A ANIMALELOR
Cerințe generale: Este interzisă producerea de animale ecologice de către
un fermier care nu administrează terenuri agricole sau care nu a încheiat
un acord scris de cooperare cu un alt fermier, privind utilizarea unităților
de producție ecologică sau a unităților de producție în conversie pentru
acel efectiv, cu excepția apiculturii.

Originea animalelor: Animalele ecologice trebuie să fie născute sau
crescute în unități de producție ecologică. Hormonii și reproducțiile
artificiale (clonarea) sunt interzise.

Alimentație: sursa principală de hrană pentru animale trebuie să fie
gospodăria agricolă în care sunt întreținute animalele sau trebuie să
provină din întreprinderi de producție ecologică sau în conversie, deținute
de alte gospodării din aceeași zonă; animalele trebuie hrănite cu furaje
organice sau în conversie, care să le satisfacă nevoile nutriționale în
diferite faze de creștere.

Pășunat: Dacă terenul comun nu a fost tratat cu ceva ce nu este permis să
fie folosit în producția ecologică timp de cel puțin trei ani, atunci animalele
ecologice au voie să pășuneze acolo.

Îngrijirea sănătății include prevenirea bolilor, tratamentul veterinar,
metodele de întreținere și creștere a animalelor și bunăstarea lor.
Prevenirea bolilor se bazează pe alegerea rasei și a tulpinii, tehnici de
gestionare a creșterii, hrană premium, activitate fizică, densitate adecvată
a populației și adăposturi adecvate menținute în condiții de igienă.
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Agricultura ecologică a animalelor
Sursă:https://www.organicvalley.coop/newspress/statement-organic-valley-usdas-organic-
livestock-and-poult ry-practices-rules/

https://www.organicvalley.coop/newspress/statement-organic-valley-usdas-organic-livestock-62
https://www.organicvalley.coop/newspress/statement-organic-valley-usdas-organic-livestock-62
https://www.organicvalley.coop/newspress/statement-organic-valley-usdas-organic-livestock-62


REGULI DE PRODUCERE PENTRU ALGE ȘI ANIMALE DIN ACVACULTURĂ
Cerințe generale: Operațiunile trebuie să fie amplasate în zone ferite de
poluanți care ar putea submina caracterul organic al mărfurilor și
articolelor sau ferite de substanțe chimice care nu sunt autorizate pentru
utilizare în producția ecologică. Producătorul a peste 20 de tone de
produse de acvacultură anual este obligat să prezinte evaluarea mediului
autorității sau organismului de control.

Alge: Atâta timp cât zonele de creștere îndeplinesc cerințele Directivei
2000/60/CE pentru o stare ecologică ridicată și sunt adecvate din punct
de vedere al sănătății, colectarea de alge sălbatice și porțiuni din acestea
este considerată producție ecologică. Numai nutrienții care se găsesc în
mod natural în mediu sau care provin din producția de animale de
acvacultură ecologică, de preferință în apropiere, ca parte a unui sistem
de policultură, pot fi utilizați pentru cultura de alge de mare. Nivelurile de
azot din apa efluentă de la instalațiile de pe terenul care utilizează surse
externe de nutrienți trebuie să fie, în mod demonstrabil, egale sau mai
mici decât cele din apa în care se află. Metoda de colectare trebuie să fie
astfel, încât cantitățile obținute să aibă un efect minim asupra stării
mediului acvatic. Pentru a se asigura că algele se pot recupera și că sunt
evitate capturile accidentale, trebuie luate măsuri precum tehnica de
colectare, dimensiunile minime, vârstele, ciclurile de reproducere sau
dimensiunea algelor rămase.

Animale de acvacultură: creșterea animalelor tinere provenite din
reproducători ecologici și din unități de producție ecologică trebuie să
servească drept bază pentru acvacultura ecologică. Este important să se
aleagă specii care sunt rezistente și care pot fi cultivate fără a afecta grav
stocurile sălbatice. Animalele trebuie să fie hrănite cu alimente care să le
satisfacă nevoile nutriționale în diferite etape de dezvoltare. Programele
de hrănire trebuie planificate cu următoarele priorități: sănătatea și
bunăstarea animalelor; calitate superioară a produsului, inclusiv compoziția
nutritivă a produsului, care trebuie să garanteze calitatea superioară a
produsului comestibil final; impact redus asupra mediului. Îngrijirea sănătății
include prevenirea bolilor, tratamentul veterinar, practicile de protejare și
creșterea animalelor și bunăstarea lor.

REGULI DE PRODUCERE A ALIMENTELOR PROCESATE
Cerințe generale: Operatorii ar trebui să ia măsuri de precauție, să adopte
proceduri de curățare adecvate, să le evalueze eficacitatea și să mențină
evidența acelor operațiuni și să se asigure că produsele neecologice nu
sunt comercializate ca fiind produse organice.
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Cerințe detaliate: produsul trebuie să fie fabricat în mare parte din
produse agricole și nu poate conține aceeași substanță atât sub formă
organică, cât și sub formă neorganică concomitent, este interzisă
combinarea unei substanțe în conversie cu un alt ingredient, fie că este
organic sau nu.

REGULI DE PRODUCERE A FURAJELOR PRELUCRATE
Cerințe generale: Standardele de bune practici de fabricație trebuie
respectate atunci când se utilizează aditivi auxiliari pentru hrana
animalelor, de prelucrare și alte substanțe și ingrediente pentru
prelucrarea furajelor, precum și orice metodă de prelucrare utilizată, cum
ar fi fumul. 

VIN
Cerințe generale: Produsele din industria vinicolă trebuie să fie fabricate
din materii prime ecologice. Este interzisă utilizarea următoarelor
procedee, metode și tratamente oenologice: concentrarea parțială prin
răcire; îndepărtarea fizică a dioxidului de sulf; tratament cu electrodializă
pentru a asigura stabilizarea tartrică a vinului; dezalcoolizarea parțială a
vinului; si tratarea cu schimbătoare de cationi pentru a asigura stabilizarea
tartrică a vinului.

DROJDIA FOLOSITĂ CA HRANĂ SAU FURAJ
Cerințe generale: Doar substraturile generate organic pot fi utilizate
pentru fabricarea drojdiei organice. În alimentele sau furajele ecologice nu
poate exista drojdie organică împreună cu cea non-organică.148

2.1 CERTIFICAREA ȘI ETICHETAREA

Fiecare țară din Uniunea Europeană desemnează o „autoritate
competentă” care, în cele din urmă, este însărcinată să se asigure că legile
care guvernează produsele ecologice din UE sunt respectate. Acestea
sunt de obicei fie un departament de agricultură, fie un departament de
sănătate publică.149 Pentru a promova produsele ca fiind ecologice, toți
producătorii de alimente, procesatorii și comercianții trebuie să se
înregistreze la o agenție de control sau un organism de control. Agenția
de control sau organismul de control este însărcinat să se asigure că
operatorul respectă reglementările ecologice. Fie că aceasta este o
organizație guvernamentală sau privată, depinde de fiecare stat membru
al UE.150
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148 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32018R0848 
149 https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/controls_en
150 https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/becoming-organic-farmer_en

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32018R0848
https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/controls_en
https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/becoming-organic-farmer_en


Toate organismele de control și autoritățile de control din statele membre
sunt colectate într-o singură bază de date, denumită Sistem de informații
privind agricultura ecologică (OFIS) la:
https://ec.europa.eu/agriculture/ofis_public/index.cfm

Ca garanție a calității ecologice, gospodăriile și procesatorii certificați pot
comercializa produse cu sigla ecologică UE. Acest lucru indică faptul că au
respectat cerințele stricte privind producerea, procesarea, transportul și
depozitarea lor. Numai mărfurile care conțin cel puțin 95% din ingrediente
organice și care respectă cerințe suplimentare stricte pentru ultimele 5%
au permisiunea să afișeze logo-ul. Un număr de cod al organismului de
control și locul în care au fost produse ingredientele brute agricole ale
produsului trebuie să fie afișate lângă sigla ecologică UE. Mai mult,
articolele importate pot alege să folosească sigla, dacă respectă
reglementările UE pentru importul de produse ecologice.151
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151 https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/organic-logo_en
152 https://blog.ecratum.com/eu-organic-label-basics-about-the-eu-sustainability-standard

Logo-ul ecologic al UE
Sursă: https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/organic-logo_en

Numele și semnătura companiei producătoare, a înttreprinderii
producătoare sau comercială
Identificarea materiei prime sau a produsului
Referire la produse ecologice (de exemplu, „lapte organic”)
Cod pentru organismul de control.152

Legea ecologică a UE face specificația că o marcă de identificare organică
trebuie să includă:

https://ec.europa.eu/agriculture/ofis_public/index.cfm
https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/organic-logo_en
https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/organic-logo_en
https://blog.ecratum.com/eu-organic-label-basics-about-the-eu-sustainability-standard


2.2 STANDARDUL ORGANIC AL BIO.INSPECTA (ECHIVALENȚĂ ÎN ȚĂRI
TERȚE)

Un bun importat în UE trebuie să îndeplinească aceleași cerințe ca și
produsele fabricate în Uniunea Europeană pentru a fi vândut ca
ecologic.153 Pentru a exporta și a obține subvenții din Republica Moldova,
producătorii ecologici din Moldova necesită dublă certificare: atât din
partea Organismelor de control naționale, cât și aprobate de UE/NOP.
Printre cele mai utilizate Organisme de Control în scopul echivalenței în
Republica Moldova se numără Standardul Organic bio.inspecta. Pentru
întreprinderile cu un certificat organic moldovenesc actual, procedura de
obținere a certificării internaționale este ușoară.154 Întreaga listă a
organismelor de control recunoscute și a autorităților de control în scopul
echivalenței poate fi găsită la 
https://ec.europa.eu/agriculture/ofis_public/pdf/CBListAnnexIV.pdf?
uid=44431E31-9 A5B-1F3D-8CDCC71D75E7CE8D , dintre care 14 activează în
Moldova și anume: 

1. O organizație europeană de certificare CERT S.A
2. Agreco R.F. Göderz GmbH
3. Albinspekt bio.inspecta
4. Bio.inspecta AG
5. Bioagricert S.r.l.
6. CCPB Srl
7. Certificare CERES pentru Standarde de Mediu GmbH
8. Ecocert SAS
9. EKO-CONTROL SK s.r.o.
10. Istituto Certificazione Etica și Ambientale
11. Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH
12. Standard organic
13. ORSER
14. SIA „Sertifikācijas un testēšanas centrs”
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153 https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/trade_en
154 file:///Users/annapuzhko/Desktop/Raport-ecologic-de-t%CC%A6ara%CC%86-
REPUBLICA-MOLDOV A-EkoConnect-2020%20en-GB.pdf

Oferind servicii în secțiunile „Agricultură”,
„Procesare și Comerț” și „Internațional”,
bio.inspecta ajută gospodăriile și întreprinderile
agricole în dezvoltarea și consolidarea poziției
lor pe piață într-o manieră durabilă.
Sursă:
 https://www.bio-
inspecta.ch/en/services/service-464~bio-
inspecta-organic-standard.html

https://ec.europa.eu/agriculture/ofis_public/pdf/CBListAnnexIV.pdf?
https://www.bio-inspecta.ch/en/services/service-464~bio-inspecta-organic-standard.html
https://www.bio-inspecta.ch/en/services/service-464~bio-inspecta-organic-standard.html
https://www.bio-inspecta.ch/en/services/service-464~bio-inspecta-organic-standard.html
https://www.bio-inspecta.ch/en/services/service-464~bio-inspecta-organic-standard.html
https://www.bio-inspecta.ch/en/services/service-464~bio-inspecta-organic-standard.html
https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/trade_en
file:///Users/annapuzhko/Desktop/Raport-ecologic-de-t%CC%A6ara%CC%86-REPUBLICA-MOLDOV
file:///Users/annapuzhko/Desktop/Raport-ecologic-de-t%CC%A6ara%CC%86-REPUBLICA-MOLDOV


bio.inspecta Organic Standard este o echivalență în țări terțe, în
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 834/2007, precum și cu normele
relevante de punere în aplicare pentru import, în conformitate cu
Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 (Titlul III; Importul de produse care oferă
echivalent). garanții). Organismul de inspecție și certificare bio.inspecta AG
este recunoscut de ISO/IEC 17020 și ISO/IEC 17065.155

Următoarele categorii de produse sunt acoperite de reglementările acestui
standard ecologic pentru producția ecologică:

Domeniul A: Produse vegetale neprelucrate
Domeniul B: animale vii sau produse de origine animală neprelucrate
Domeniul D: Produse agricole prelucrate pentru utilizare ca aliment (vinul
nu este inclus)
Domeniul de aplicare E: produse agricole prelucrate pentru utilizare ca
furaje
Domeniul F: Material de înmulțire vegetativă și semințe pentru cultură
Următoarele categorii de produse pentru producția ecologică nu sunt
acoperite de acest standard ecologic:
Domeniul C: Acvacultură și alge marine.156
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155 https://www.bio-inspecta.ch/en/company
156 https://www.bio-inspecta.ch/docs/transfer/24_1001EN.pdf

Compania moldovenească „AMG KERNEL” SRL este deținătoarea certificatului pentru
produsele agricole ecologice și a fost certificată de Standardul Bio.inspecta pentru țări
terțe. „AMG KERNEL” SRL administrează în prezent livada de nuci de 800 de hectare din
Republica Moldova. Se cultivă astfel de soiuri de nuci precum Kogîlniceanu, Cazacu,
Călărași, Corjeuți, Costiujeni, Schinoasa, Chișinău. Capacitatea fabricii este de 1.500 de
tone de nuci pe sezon.
Sursă: https://www.kernel.md/ro/

https://www.kernel.md/ro/
https://www.bio-inspecta.ch/en/company
https://www.bio-inspecta.ch/docs/transfer/24_1001EN.pdf


să implementeze rotația culturilor,
să utilizeze tehnicile de cultivare adecvate (de exemplu, tehnica patului
de semințe învechit, datele și densitățile de semănat);

3. PRINCIPIILE MANAGEMENTULUI INTEGRAT AL DĂUNĂTORILOR (IPM)

Directiva 2009/128/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21
octombrie 2009 stabilește un cadru de acțiune comunitară pentru
realizarea utilizării durabile a pesticidelor și introduce utilizarea
managementului integrat al dăunătorilor (IPM).

Directiva definește IPM ca „o analiză atentă a tuturor metodelor de
protecție a plantelor disponibile și integrarea ulterioară a măsurilor
adecvate care previn dezvoltarea populațiilor de organisme dăunătoare
și mențin utilizarea produselor de protecție a plantelor și a altor forme de
intervenție la niveluri care sunt justificate din punct de vedere economic
și ecologic și să reducă sau să minimalizeze riscurile pentru sănătatea
umană și pentru mediu. IPM pune accent pe creșterea unei culturi
sănătoase cu cea mai mică perturbare posibilă a agroecosistemelor și
încurajează mecanismele naturale de combatere a dăunătorilor”.157

Toți fermierii care utilizează managementul integrat al dăunătorilor ar
îmbunătăți aplicarea țintită a tuturor măsurilor de combatere a
dăunătorilor, acordând prioritate alternativelor nechimice și naturale. Ca
rezultat, ar contribui la reducerea în continuare a pericolelor pentru
sănătatea umană și pentru mediu, precum și dependența de utilizarea
pesticidelor.158

Adoptarea principiilor de gestionare integrată a dăunătorilor este
obligatorie, conform Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 și Directiva
2009/128/CE, iar principiul subsidiarității se aplică modului în care sunt
îndeplinite acestea.159

Principiile generale ale managementului integrat al dăunătorilor sunt
descrise în Anexa III la Directiva 2009/128/CE, după cum urmează:

Principiul 1. Prevenirea și/sau suprimarea organismelor dăunătoare
Pentru a realiza prevenirea și/sau suprimarea organismelor dăunătoare,
utilizatorul profesionist trebuie:
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157 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:309:0071:0086:en:PDF
158 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:L:2009:309:0001:0050:en:PDF#:~:text=3.
-,The%20purpose%20of%20this%20Regulation%20is%20to%20ensure%20a%20high,4.
159 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:309:0071:0086:en:PDF

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:309:0071:0086:en:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:309:0071:0086:en:PDF


 să utilizeze, acolo unde este cazul, soiuri rezistente/tolerante, semințe
și material săditor standard/certificat;
 să utilizeze unele practici echilibrate de fertilizare, văruire și
irigare/drenare;
 să prevină răspândirea organismelor dăunătoare prin măsuri de igienă;
 să protejeze și să sporească importanța organismelor benefice, de ex.
prin măsuri adecvate de protecție a plantelor sau prin utilizarea
infrastructurilor ecologice din interiorul și din exteriorul site-urilor de
producție.160

PRINCIPIUL 2. MONITORIZAREA ORGANISMELOR DĂUNĂTOARE
După caz, trebuie utilizate tehnici și echipamente adecvate pentru a
monitoriza organismele dăunătoare. Observațiile pe teren, sistemele de
avertizare timpurie, de prognoză și de diagnosticare solide din punct de
vedere științific, precum și îndrumările profesionale din partea
consultanților instruiți, sunt toate exemple de instrumente și strategii de
monitorizare.

PRINCIPIUL 3. LUAREA DECIZIILOR PRIVIND MĂSURILE DE PROTECȚIE A
PLANTELOR
Utilizatorul profesionist trebuie să stabilească dacă și când să
implementeze măsuri de protecție a plantelor pe baza constatărilor
monitorizării. Valorile-prag care sunt de încredere și bazate pe știință sunt
cruciale pentru luarea deciziilor. 

PRINCIPIUL 4. METODE DURABILE
Dacă metodele durabile biologice, fizice și alte metode nechimice asigură
un control satisfăcător al dăunătorilor, ele ar trebui să fie alese în locul
metodelor chimice.

PRINCIPIUL 5. ALEGEREA PESTICIDELOR
Pesticidele aplicate trebuie să fie cât mai precise posibil pentru situație și
trebuie să aibă un impact negativ minim asupra mediului, celorlalte
organisme și sănătății umane.

PRINCIPIUL 6. NIVELURI REDUSE DE PESTICIDE
Utilizatorul expert ar trebui să aplice pesticide și alte tipuri de intervenție
numai la nivelurile care sunt necesare, de ex. prin doze mai mici, frecvență
redusă de aplicare sau aplicări parțiale, având în vedere că nivelul de risc
în vegetație este acceptabil și nu sporesc riscul de dezvoltare a rezistenței
la populațiile de organisme dăunătoare.
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160 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:309:0071:0086:en:PDF

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:309:0071:0086:en:PDF


PRINCIPIUL 7. STRATEGIILE ANTIREZISTENȚĂ
Strategiile antirezistență disponibile ar trebui utilizate pentru a menține
eficacitatea mărfurilor atunci când este cunoscut riscul de rezistență
împotriva unei măsuri de protecție a plantelor și când cantitatea de
organisme dăunătoare necesită aplicarea frecventă a pesticidelor asupra
culturilor. Acest lucru poate presupune aplicarea unei varietăți de
pesticide cu diferite moduri de acțiune.

PRINCIPIUL 8. REVIZUIRE ȘI ANALIZĂ
Utilizatorul profesionist trebuie să evalueze eficacitatea măsurilor de
protecție a plantelor, implementate pe baza înregistrărilor, privind
utilizarea pesticidelor și a monitorizării organismelor dăunătoare.161
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161 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:309:0071:0086:en:PDF
162 https://leaf.eco/farming/leaf-demonstration-farms/elveden-farms
163 https://www.elveden.com/garden-of-
elveden#:~:text=As%20the%20largest%20lowland%20farm,best%20potato%20and%20veget
able%20crops.

Imaginea 3: Principiile managementului integrat al dăunătorilor

3.1 IPM STUDIU DE CAZ: ELVEDEN ESTATE

Elveden Estate este un producător de alimente local și regional cu 9.100
de hectare, din care 50% sunt cultivate.162 Elveden Estate produce anual
peste 75.000 de tone de cartofi, ceapă, păstârnac și morcovi, ceea ce o
face cea mai mare fermă agricolă din Marea Britanie.163

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:309:0071:0086:en:PDF
https://leaf.eco/farming/leaf-demonstration-farms/elveden-farms
https://www.elveden.com/garden-of-elveden#:~:text=As%20the%20largest%20lowland%20farm
https://www.elveden.com/garden-of-elveden#:~:text=As%20the%20largest%20lowland%20farm
https://www.elveden.com/garden-of-elveden#:~:text=As%20the%20largest%20lowland%20farm


cultivarea soiurilor de culturi cu rezistență la presiunea dăunătorilor;
biluțe din semințe învechite pentru a ajuta la gestionarea populațiilor
de buruieni. Ca rezultat, se bazează mai puțin pe erbicide;
managementul irigațiilor, inclusiv gestionarea umidității solului pentru a
reduce apariția solurilor îmbibate cu apă, unde tind să se miște
nematozii;
gestionarea miriștilor pentru prevenirea apariției insectelor și agenților
patogeni164;
identificarea dăunătorilor, analizând înregistrările anterioare,
observațiile curente, prelevarea de probe de sol, capcanele și
utilizarea prognozelor.165

Elveden Estate implementează principiile managementului integrat al
dăunătorilor și subliniază importanța primului principiu – Prevenirea. Unele
dintre tehnicile și strategiile care sunt folosite la ferma Elveden Estate sunt:
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164 https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/leaf-website/Simply-Sustainable-Integrated-Pest-
Management-FINAL.pdf
165 https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/leaf-website/LEAFs-Global-Impacts-Report-2020-
FINAL-opt_Pa ge_29.jpg

Câmpurile de soia Elveden Estate

Sursă: https://www.fginsight.com/news/precision-farming-focus-for-elveden-estate-109114
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MATERIALUL A FOST PRODUS ÎN CADRUL IMPLEMENTĂRII:
SMART COOLING STATION PENTRU FRUCTE ȘI LEGUME:

OPTIMIZAREA LANȚULUI DE APROVIZIONARE ȘI
SUSȚINEREA PRODUCȚIEI AGRICOLE LA SCARĂ MICĂ ÎN

MOLDOVA.
PROIECTUL ESTE COFINANȚAT DE MINISTERUL
AFACERILOR EXTERNE AL REPUBLICII POLONE:

PROGRAMUL DE AJUTOR POLONEZ 2022.
PUBLICAREA EXPRIMĂ DOAR OPINIILE AUTORILOR ȘI NU

POATE FI ECHIVALATĂ CU POZIȚIA OFICIALĂ A
MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE AL REPUBLICII

POLONE.




