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1. DEFINITII 

Exploataţie: toate unitățile de producție cu gestiune unică care au ca scop producția de 

produse agricole. 

Unităţile de producţie: toate activele utilizate pentru un sector de producție cum ar fi 

localurile de producție, parcelele de teren, pășunile, suprafețele în aer liber, clădirile pentru 

animale, iazurile piscicole, sistemele de reținere pentru alge marine sau pentru animale de 

acvacultură, concesiunile la țărm sau pe fundul mărilor și oceanelor, localurile pentru 

depozitarea recoltelor, produselor vegetale, produselor din alge marine, produselor 

animaliere, materiilor prime și a altor inputuri pertinente pentru acest sector de producție 

specific; 

Conversia: înseamnă trecerea de la agricultura convențională la cea ecologică într-o 

perioadă determinată de timp, pe parcursul căreia se aplică dispozițiile privind producția 

ecologică; 

Suprafață agricolă: înseamnă orice suprafață de teren arabil, de pășune permanentă și de 

fâneață permanentă sau cultivată cu culturi permanente;  

Producția vegetală: înseamnă producția de produse agricole vegetale, incluzând recoltarea 

produselor vegetale sălbatice în scop comercial; 

Produse fitosanitare: Produsele fitofarmaceutice sunt produsele definite în Directiva 

91/414/CEE CE din data de 15 iulie 1991 în ceea ce priveşte introducerea pe piaţă a 

produselor de uz fitosanitar; 

Compostare: reprezintă transformarea controlată ce constă în descompunerea aerobă a 

materiilor organice de origine vegetală şi/sau animală. Compostarea este caracterizat de 

creșterea temperaturii, reducerea volumului, modificarea compoziției chimice şi biochimice si de o 

scădere a nivelului agenților patogeni, a semințelor de buruieni şi anumitor reziduuri. 

Producție mixtă: Producția în sistemul de agricultura ecologică (sau în conversie) şi în sistem 

convențional, a varietăților identice sau nediferențierile cu ochiul liber. 

2. INREGISTRAREA LA DIRECTIA AGRICOLA JUDETEANA (DAJ) 

Prima etapa a procesului de certificare după semnarea contractului, este reprezentata de 

înregistrarea la Direcția Agricola Județeana, numita in continuare DAJ. Înregistrarea se face prin 

completarea Anexei corespunzătoare din Ordinul nr 1253/20013. 

In fiecare an, fisa de înregistrare actualizata trebuie depusa la DAJ pana la un termen limita indicat 

de Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale.  

Orice modificare in informațiile declarate inițial trebuie imediat notificate la DAJ prin completarea 

Anexei 13 a Ordinului nr 1253/2013 

Datele de contact ale Direcțiilor Agricole Județene sunt disponibile accesând următorul link: 

http://www.madr.ro/directii-agricole-judetene.html  

 

http://www.madr.ro/directii-agricole-judetene.html
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3. CONVERSIA 

3.1. Informații generale: 

Pentru ca terenul sa poată fi recunoscut ca si ecologic iar produsele recoltate de pe acesta sa poată 

fi comercializate cu status ecologic, terenul trebuie sa fie supus unei perioade de conversie (a se 

vedea la punctul 1 definiția conversiei). 

Conversia unui teren începe: 

- la data înregistrării la DAJ si  

- la data la care practicile devin conforme cu regulile de producție ecologică. 

 

Tipul culturii Durata 

conversiei 

Condiții 

Anuală 2 ani Produsele semănate după 2 ani de la începutul conversiei 

terenului pot fi comercializate cu status de produs ecologic. 

Daca însămânțarea are loc înainte de a se încheia cei 2 ani, atunci 

produsul va fi comercializat ca si produs in conversie 

Perenă 3 ani Produsele recoltate după 3 ani de la începutul conversiei 

terenului pot fi comercializate cu status de produs ecologic 

Pajiști si culturi 

utilizate ca 

furaje 

2 ani Înainte de folosirea ca si furaj ecologic 

 

In schemele de mai jos, sunt explicate modalitățile de aplicare a perioadei de conversie in funcție de 

tipul de cultura. 

3.2. Culturi anuale: 

Foarte important de luat in calcul la stabilirea statusului produselor la culturile anuale este data 

însămânțării. Daca însămânțarea este făcută înainte de a trece cei 2 ani de conversie, atunci produsul 

recoltat va fi in conversie chiar daca recoltarea va avea la o data ulterioara împlinirii celor 2 ani de 

conversie. 

Daca însămânțarea are loc după ce trec cei 2 ani de la înregistrarea la DAJ atunci produsul recoltat 

poate fi comercializat cu status ecologic. 
 

 

        Însămânțare =>Produs in conversie 

               Însămânțare=>Produs ecologic 

STATUS  15.05.2014       15.05.2015                15.05.2016  

PRODUS Produs convențional  Produs in conversie   

 

STATUS    C1                                                C2                                      ECOLOGIC 

 TEREN                     (conversie anul 1)        (conversie anul 2) 

 

15.05.2014  =data începere conversie = data înregistrare la DAJ 
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3.3. Culturi perene: 

La plantele perene este important de luat in calcul data recoltării. Daca recoltarea se face la o data 

ulterioara împlinirii a 3 ani după înregistrarea inițiala la DAJ, atunci produsul poate fi recoltat si 

comercializat ca si produs ecologic. 

 

         

                         Recoltare  
STATUS  15.05.2014                   15.05.2015                      15.05.2016                      15.05.2017 

PRODUS         Produs convențional       Produs in conversie          Produs in conversie                    Produs ecologic 

 

STATUS                      C1                                       C2                                   C3                                        ECOLOGIC 

 TEREN            (conversie anul 1)               (conversie anul 2)               (conversie anul 3) 

 

15.05.2014 ata începere conversie = data înregistrare la DAJ 

 

3.4. Derogare perioada de conversie: 

Perioada de conversie descrisa mai sus poate fi redusa prin derogare. Aceasta derogare este 

acordata de Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale (MADR). 

 

Reducerea perioadei de conversie este posibila cu următoarele condiții de acordare: 

- Completarea unei cereri scrise – conform cererii tip SRAC; 

- Transmiterea către SRAC a unor documentele justificative emise de către autorităţile locale, 

care dovedesc faptul că pe parcelele pentru care se solicită reducerea perioadei de conversie 

nu s-au utilizat substanțe interzise (nelistate in Anexa I si/sau II a REG CE 889/08), pe o 

perioadă de 3 ani anteriori conversiei (pentru suprafeţe agricole, cu excepţia pajiştilor 

naturale) sau 1 an (pentru pajişti naturale); 

- Prelevarea de către SRAC a probelor de sol in vederea analizării acestora la un laborator 

acreditat SR EN 17025; 

- In timpul inspecției efectuate de SRAC, inspectorul va face o evaluare a posibilității acordării 

derogării. 

4. SEMINTE SI MATERIAL DE INMULTIRE VEGETATIV 

Operatorul trebuie să folosească seminţe, material vegetativ de înmulţire sau răsaduri ecologice.  

În caz de indisponibilitate, se pot utiliza seminţe sau materiale vegetative de înmulţire în conversie 

sau chiar convenţionale sub anumite condiţii.  

Condiții de folosire a semințelor sau materialului de înmulțire vegetativ convențional: 

- Varianta ecologica a seminței respective sa nu fie disponibila (vezi site-ul MADR); 

- Acordarea unei autorizații din partea SRAC înainte de însămânțare. Autorizația se acorda 

numai la cererea scrisa (prin completarea cererii tip) a clientului; 

- Semințele convenționale folosite sa nu fie tratate cu produse fitosanitare interzise (a se vedea 

Anexa II a Reg. CE 889/08); 

- Semințele sa nu fie modificate genetic. 

Atenție! Autorizația este valabila pentru un singur sezon de producție! 
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Tipurile de seminţe disponibile pentru agricultura ecologică sunt listate in baza de date a semințelor 

ecologice ce poate fi consultata pe site-ul MADR: http://www.madr.ro/agricultura-ecologica/baza-

de-date-seminte-ecologice.html.  

 

Semințe şi cartofi de sămânţă: 

- folosite pentru producţia directa a plantelor anuale sau perene 

- se poate acorda autorizație in caz de indisponibilitate a variantei ecologice 

Material de înmulţire vegetativ: 

- Plante ce deţin organe de fructificare şi care nu sunt productive minim 3 luni; 

- se poate acorda autorizație in caz de indisponibilitate a variantei ecologice 

Răsaduri: 

- Plantă tânără (crescută din sămânță în seră sau în răsadniță) care a fost sau urmează să fie 

mutata in alt loc; 

- NU se poate acorda autorizație! 

 

Garanții ce trebuie puse la dispoziția SRAC: certificat de conformitate semințe ecologice, factura 

de achiziție, etichete, certificate calitate semințe (care sa conțină informații despre tratamentele 

fitosanitare ale semințelor), declarație non OMG (pentru culturile sensibile). 

5. ROTATIA CULTURILOR IN AGRICULTURA ECOLOGICA 

Rotația în agricultura ecologică constituie un element tehnologic de bază prin care trebuie să se 

realizeze un echilibru între culturi.  

Obiectivele rotației culturilor: 

 menținerea fertilității solului; 

 reducerea gradului de îmburuienare; 

 prevenirea şi reducerea atacului de boli şi dăunători; 

 asigurarea bazei furajere pentru animalele din fermă. 

În cadrul rotației culturilor trebuie să fie incluse leguminoasele perene şi anuale, dar şi gramineele 

perene (pajiști temporare). Leguminoasele au capacitatea de a trăi în simbioză cu bacteriile fixatoare 

de azot din genul Rhizobium. Ca atare, plantele leguminoase (mazăre, fasole, soia, năut, linte, bob, 

lucernă, trifoi ş.a.) au capacitatea de a-şi asigura necesarul de azot prin această simbioză, iar după 

recoltarea lor rămâne în sol o cantitate apreciabilă de azot. 

În cadrul asolamentului, culturile perene (lucernă, trifoi, graminee) de 2-4 ani sunt urmate de 3-4 ani 

de culturi anuale. 

În cadrul fermei ecologice trebuie asigurată rotația: 

 plantelor de toamnă cu cele de primăvară; 

 plantelor cu sisteme radiculare diferite; 

 plantelor anuale cu cele perene; 

 culturilor semănate în rânduri rare cu cele semănate 

în rânduri dese; 

 plantelor cu particularități diferite în ceea ce privește 

consumul de apă şi elemente nutritive; 

 plantelor care nu au boli și dăunători comuni; 

http://www.madr.ro/agricultura-ecologica/baza-de-date-seminte-ecologice.html
http://www.madr.ro/agricultura-ecologica/baza-de-date-seminte-ecologice.html
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 culturilor cu elemente tehnologice diferite. 

6. ÎNGRĂŞĂMINTE ŞI AMENDAMENTE PENTRU SOL: 

Fertilitatea solului trebuie menținută după cum urmează: 

- practicile de cultivare sau prelucrare a solului mențin sau sporesc materia organica din sol, 

ameliorează stabilitatea și biodiversitatea solului și previn tasarea și eroziunea solului; 

- practicarea rotaţiei multianuale a culturilor, includerea culturilor de leguminoase şi 

îngrăşămintele verzi; 

- aplicarea de îngrășăminte de origine animală sau de materii organice, ambele de preferință 

compostate, provenite din producția ecologică; 

- utilizarea preparatelor biodinamice. 

În cazul în care aceste măsuri nu acoperă necesităţile nutriţionale ale plantelor, pot fi utilizate 

îngrășămintele şi amendamente de sol enumerate în Anexa I din Regulamentul CE 889/2008.  

ATENTIE INTERZIS!: 

- Producția hidroponică (metodă de cultură care constă în plasarea rădăcinilor plantelor într-o 

soluție de elemente minerale nutritive sau într-un mediu inert, cum ar fi perlitul, pietrișul sau 

vata minerală, la care se adaugă o soluție de elemente nutritive); 

- Administrarea de azot (din îngrășăminte de origine animala) in cantități mai mari de 170 

kg/an/ha suprafața agricola; 

- Folosirea îngrășămintelor anorganice pe baza de azot (N); 

- Nămolurile provenite de la stațiile de epurare a apelor uzate, 

- Nămolurile provenite din industria alimentară și agricultură, 

- Composturi de deşeuri menajere ce nu au fost sortate sau nu au fost compostate; 

- Materiile prime ce conţin OMG-uri sau alţi derivaţi ai acestora; 

- Varul nestins (oxid de calciu) sau varul stins (hidroxidul de calciu); este permis doar carbonat 

de calciu (sub forma de cretă, marnă, rocă calcică pulverizată, depozit de nisip cu alge 

impregnate de calcar (marnă), cretă fosfatată) sau varul industrial obţinut din fabricarea 

zahărului sau sării. 

6.1. Utilizarea îngrășămintelor verzi 

Îngrășămintele verzi sau culturile verzi sunt plante care se încorporează în sol în scopul 

îmbunătățirii proprietăților acestuia. Îngrășămintele verzi au următoarele efecte benefice: 

 îmbogățesc solul în materie organică; 

 intensifică activitatea microbiologică a solului; 

 îmbogățesc solul în azot, mai ales când este vorba despre leguminoase; 

 ameliorează structura solului; 

 reduc eroziunea solului prin vânt sau apă; 

 previn levigarea elementelor nutritive, în special a nitraților. 

Plantele ce pot fi utilizate ca şi culturi verzi sunt următoarele: mazăre, măzăriche, rapiță, 

muștar, lupin, sulfină.  

Semănarea culturilor verzi trebuie realizată în perioada 1 august – 30 septembrie, iar 

biomasa formată trebuie să fie încorporată în sol în perioada 15 februarie – 31 martie. 
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6.2. Condiții privind folosirea gunoiului de grajd:  

- maxim 170 kg N/an/ha suprafața agricola utilizata; 

- limită se aplică exclusiv utilizării gunoiului de grajd, gunoiului de grajd uscat și gunoiului de 

pasăre deshidratat, compostului de excremente de animale, inclusiv gunoiul de pasăre, 

compostului de gunoi de grajd și excrementelor animaliere lichide; 

- in cazul producției unei cantități excesive de îngrășăminte de origine animala, este necesara 

încheierea acordurilor de cooperare (numite si contracte de comodat) cu alte unități ecologice 

din regiune, in vederea împrăștierii surplusului de îngrășăminte; 

- excrementele de animale sub formă lichidă se utilizează după fermentarea controlată şi/sau 

diluţia adecvată 

Condițiile privind proveniența gunoiului de grajd sunt explicate in tabelul de mai jos: 

Sistem de creștere animale Permis? Condiții 

Agricultura ecologica sau extensiva Permis  

Agricultura intensiva  Permis Compostare obligatorie 

Agricultura industriala INTERZIS  

Agricultura industriala: fără teren agricol la dispoziție, animale a căror mișcare este împiedicata 

(animale in baterii) > 2 UVM/ha 

Agricultura intensiva: cu teren agricol la dispoziție, animale a căror mișcare este împiedicata (animale 

in baterii) + > 2 UVM/ha   

Agricultura extensiva: < 2 UVM/ ha. 

6.3. Condiții privind folosirea digestatului biogaz: 

Digestatul biogaz conține subproduse de origine animală (inclusiv subprodusele provenite de la 

animale sălbatice) si conținutul tractului digestiv, digerate împreună cu materii de origine vegetală 

sau animală 

Condiții de folosire: 

- 100% din materiile prime folosite de unitatea de fabricare a digestatului biogaz se află pe lista 

anexei I din Regulamentul 889/2008; 

- Componentele digestatului nu trebuie sa provina de la animale provenite din exploatatii fara 

sol (sistem industrial) 

- Digestatul de biogaz nu trebuie aplicat pe părţile comestibile ale plantelor. 

6.4. Condiții privind folosirea deșeurilor menajere: 

- produsele obţinute din deşeuri menajere sunt triate in funcție de sursele din care provin si 

sunt folosite numai după compostare sau fermentare anaeroba pentru producția de biogaz. 

- sunt folosite doar deşeuri menajere vegetale şi animale (sunt în special autorizate: şerveţele şi 

batiste din hârtie, filtre şi zaț de cafea, carton folosit în contact cu alimentele, frunze, 

ramuri….); 

- Concentrațiile maxime în mg/kg de substanță uscată: cadmiu: 0,7; cupru: 70; nichel: 25; plumb: 

45; zinc: 200; mercur: 0,4; crom (total): 70; crom (VI): nedetectabil 

 

Garanții ce trebuie puse la dispoziția SRAC: contractul de comodat, documente fiscale de 

achiziție, documente justificative privind originea animalelor, fise tehnice cu descrierea materiilor 

prime din compoziția îngrășămintelor compuse etc 
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7. PRODUSE FITOSANITARE: 

Prevenirea dăunătorilor, bolilor şi a buruienilor se bazează în principal pe: 

- Protecția prădătorilor naturali,  

- Alegerea speciilor şi varietăților adecvate, 

- Rotația culturilor,  

- Tehnici de cultivare şi procedee termice. 

În cazul unor amenințări demonstrate si daca practicile descrise mai sus nu sunt suficiente, se pot 

folosi produse fitosanitare autorizate în agricultura ecologică care conțin substanța activa listata in 

Anexa II din REC 889/2008. 

ATENTIE la condițiile de folosire menționate in Anexa II a Reg. CE 889/2008. 

Produsul comercial folosit trebuie să beneficieze de o autorizație de punere pe piaţă (sa fie 

omologate in Romania). 

7.1. Controlul buruienilor în agricultura ecologică 

Controlul buruienilor se realizează prin aplicarea anumitor metode care, în funcție de momentul şi 

modul de aplicare, pot fi preventive şi curative. 

A. Metodele preventive 

 rotația culturilor; 

 fertilizarea cu gunoi de grajd fermentat sau compost; 

 lucrările solului, prin care se poate diminua gradul de îmburuienate; 

 folosirea de material semincer certificat; 

 semănatul în epoca şi la densitatea optimă; 

distrugerea focarelor de buruieni problemă de pe terenurile necultivate 

B. Metodele curative 

Combaterea 

manuală 

 plivit manual,  

 plivit cu oticul sau săpăliga, 

 prăşit manual,  

 cosit. 

Combaterea 

mecanică:  

 

 plivit mecanic, (efectuarea de lucrări cu diferite grape - cu lanțuri, cu colți, cu 

degete, rotative, cultivatoare sau perii de buruienire);  

 prăşit mecanic (efectuarea de lucrări cu ajutorul cultivatoarelor în spațiul dintre 

rândurile de plante de cultură). 

Combaterea 

termică: 

 arderea cu flacără,  

 folosirea apei calde (opărirea buruienilor),  

 solarizarea, prin care solul umed (irigat) se acoperă cu o folie de plastic 

transparentă sub care temperatura crește foarte mult, ceea ce duce la distrugerea 

semințelor de buruieni. 

Combaterea 

biotehnică: 

 mulcire (acoperirea solului cu materie organică precum resturi vegetale, paie, 

frunze, rumeguş, compost etc. sau folie de plastic, de preferat biodegradabil,  

 metoda provocaţiei (forţarea germinaţiei), (provocarea germinării seminţelor de 

buruieni prin lucrări ale solului, după care plăntuţele sunt distruse prin diferite 

lucrări),  

 metoda epuizării, (se aplică în cazul buruienilor perene la care înmulțirea se 
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realizează prin organe vegetative (rizomi, stoloni), constând în epuizarea 

substanțelor de rezervă acumulate în organele vegetative de înmulțire prin 

eliminarea repetată a plantelor); 

Combaterea 

biodinamică 

în care se aplică efectul inhibant pe care-l exercită cenușa semințelor de buruieni 

asupra buruienilor din aceeași specie. 

Combaterea 

biologică: 

 combatere alelopatică (bazată pe relaţia care există între plantele superioare 

prin care unele inhibă dezvoltarea altora),  

 combatere cu ajutorul insectelor sau al microorganismelor (ciuperci). 

7.2. Controlul bolilor în agricultura ecologică 

Din categoria bolilor fac parte virozele (care sunt produse de virusuri), micoplasmozele (ce sunt 

produse de micoplasme), bacteriozele (produse de bacterii) și micozele (care au ca patogeni fungii). 

Controlul bolilor se poate face prin: 

A. Metodele preventive 

 dezinfecţia uneltelor, utilajelor şi a hainelor muncitorilor; 

 rotaţia culturilor, prin care se previne înmulţirea exagerată a bolilor; 

 efectuarea arăturii cât mai repede după recoltarea plantei premergătoare; 

 folosirea de material semincer certificat; 

 distrugerea buruienilor gazdă pentru anumiți agenți patogeni;  

 adunarea şi distrugerea resturilor vegetale infectate; 

 folosirea de soiuri/ hibrizi rezistenţi/ toleranţi la atacul bolilor; 

 văruirea trunchiului copacilor, a depozitelor şi a magaziilor, care reprezintă o măsură 

obligatorie de igienă culturală. 

B. Metodele curative 

Combaterea 

fizică 

 prin temperaturi ridicate, 

 prin foc,  

 prin trecerea seminţelor cu tegumentul gros prin flacără,  

 prin solarizare (presupune tratarea seminţelor prin expunere la soare pentru 

distrugerea agenţilor patogeni de la suprafaţa acestora de către radiaţiile solare); 

Combaterea 

mecanică 

 tăierea părților de plantă bolnave sau a plantelor bolnave în întregime, 

 sortarea semintelor 

Combaterea 

chimică 

 prin folosirea produselor fitosanitare listate in Anexa II a Regulamentului 

889/2008 

 

Combaterea 

biologică 

 cu ajutorul microorganismelor,  

 prin utilizarea de preparate cu extracte de plante; 

7.3. Controlul dăunătorilor în agricultura ecologică 

În grupa dăunătorilor intră: acarienii, nematozii, insectele, moluștele, păsările, mamiferele. 

Controlul dăunătorilor in agricultura ecologica se poate face prin: 
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A. Metodele preventive 

 rotația culturilor prin care se previne înmulțirea exagerată a unor dăunători; 

 lucrările solului, prin care sunt distruși sau se împiedică dezvoltarea dăunătorilor; 

 semănatul în epoca optimă, prin care se evită atacul unor dăunători, care se pot dezvolta în 

cazul semănatului timpuriu; 

 îndepărtarea buruienilor gazdă pentru anumiți dăunători; 

 tocarea resturilor vegetale rămase după recoltare; 

 folosirea de soiuri/ hibrizi rezistenți la atacul dăunătorilor. 

B. Metodele curative 

Combaterea 

fizică 

 prin temperaturi ridicate sau scăzute, (în spaţii închise de tip depozit, sere sau 

solarii); 

 prin foc, respectiv arderea dăunătorilor (de exemplu, arderea omizilor din pomi 

cu ajutorul unor făclii),  

 prin folosirea luminii, care se bazează pe atragerea unor specii de insecte prin 

lumină (de exemplu, fluturii crepusculari şi nocturni) şi combaterea acestora;  

 prin folosirea sunetelor care pot fi utilizate pentru îndepărtarea păsărilor, a 

rozătoarelor, dar şi a mamiferelor (de exemplu, porcii mistreţi). 

Combaterea 

mecanică 

 colectarea şi distrugerea insectelor dăunătoare (de exemplu, omida păroasă a 

dudului, gândacul din Colorado s.a.);   

 folosirea de plante capcană, folosirea inelelor cu clei;  

 răzuirea scoarţei pomilor;  

 inundarea, (turnarea de apă în galeriile de rozătoare (şoareci, şobolani), cârtiţe, 

coropişniţe);  

 stropirea cu apă,  

 instalarea de sperietori, pentru alungarea păsărilor care atacă diferitele culturi; 

instalarea de plase şi garduri în jurul culturilor agricole, pentru a ţine la distanţă 

rozătoarele, iepurii, căprioarele, porcii mistreţi,  

 instalarea de plase deasupra culturilor agricole în perioada de maturarea 

fructelor, pentru a se preveni atacul păsărilor (de exemplu, la viţa-de-vie). 

Combaterea 

chimică 

 prin folosirea produselor fitosanitare ce conțin substanțele active listate in Anexa 

II a Regulamentului CE 889/2008; 

Combaterea 

biologică 

 cu ajutorul plantelor care, prin conţinutul în anumite principii active, au o acţiune 

repelentă sau chiar de distrugere asupra insectelor.  

Ex de plante sunt: ceapa, usturoiul, coada şoricelului, pelinul, levănţica, tutunul s.a.;  

 cu ajutorul acarienilor şi insectelor, care pot fi prădători sau paraziţi.  

Ex: păianjenul prădător (Phytoseiulus persimilis) folosit pentru combaterea 

păianjenului roşu (Tetranychus urticae); buburuza (Coccinella 7-punctata), folosită 

pentru combaterea păduchilor de frunze, gândacului ovăzului, tripşilor grâului s.a, 

viespea Trichogramma evanescens, folosită pentru combaterea fluturelui alb al 

verzei; viespea Encarsia formosa, folosită pentru combaterea musculiţei albe de seră;  

 cu ajutorul microorganismelor, prin folosirea de biopreparate virotice, 

biopreparate bacteriene (precum Bacillus thuringiensis utilizat pentru combaterea 

omizilor diferitelor specii de lepidoptere), biopreparate fungice, protozoare şi 

nematozi;  

 cu ajutorul altor animale, cum sunt păsările, broaştele, aricii, care consumă 
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insectele dăunătoare din culturile agricole; 

Combaterea 

biotehnică 

 instalarea de capcane cu feromoni, 

 folosirea capcanelor colorate (foi adezive, lipicioase), cum este folosirea în sere a 

capcanelor galbene pentru atragerea musculiţei albe de seră. 

Combatere 

biodinamică 

 bazată pe prinderea insectelor, incinerarea lor şi utilizarea cenuşei rezultate 

pentru stropirea plantelor 

 

Garanții ce trebuie puse la dispoziția SRAC: documente fiscale de achiziție, fise tehnice cu 

descrierea substanțelor active, autorizația de punere pe piața. 

8. PRODUCTIE MIXTA ECOLOGICA SI CONVENTIONALA 

Producția mixta reprezintă producția simultană de către aceeaşi entitate juridică, a aceleaşi cultură 

produsă pe terenurile aflate in agricultura ecologică şi pe terenurile cultivate in sistem convențional. 

 

Cultivarea in acelaşi an, a aceleiași varietăți sau a varietăților nediferențierile, în unităţile ecologice 

(C1, C2, eco) şi non-ecologice dintr-o exploataţie, este interzisă. 

8.1. Producție paralela interzisa: 

- Orz varietatea RAMATA în agricultura ecologică şi orz varietatea 

RAMATA în agricultura convenţională; 

- Amestec de cereale (orz, grâu şi mazăre) în agricultura ecologică şi orz 

în agricultura convenţională; 

8.2. Producție paralela permisa: 

 Culturi anuale: 

- grâul dur in sistem ecologic si grâu comun in sistem convențional (pentru că 

sunt varietăți diferite); 

- porumb cu bob denţat in sistem ecologic si porumb cu bob rotund in sistem convențional; 

- mazăre furajeră varietatea Assas pe terenuri ecologice şi mazăre furajeră varietatea Assas pe 

terenuri in C2 (trebuie luate măsuri de separare a producţiei din agricultura ecologică de producţia 

din C2). 

 

 Culturi perene: 

Prin derogare este permisa producția paralela a varietăților nediferențierile in aceeași exploatație in 

următoarele cazuri si respectându-se anumite condiții: 

a) Producție paralela de culturi perene care necesita perioada de cultivare de mai mult de 

3 ani.  

b) Suprafețe destinate cercetărilor agricole sau activităților educaționale; 

c) Producției de semințe, material de însămânțare vegetativa si transplanturi 

d) Pășuni utilizate exclusiv pentru pășunat.  

In cazurile a), b) si c) trebuie îndeplinite următoarele condiții: 

- Terenurile convenționale sa fie incluse intr-un plan de conversie prin care clientul își asuma 

angajamentul privind introducerea acestora in sistem ecologic in următorii 5 ani; Planul de 

conversie si masurile luate pentru separare trebuie aprobate=> derogare 
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- Sa fie luate masuri pentru separarea produselor ecologice de cele convenționale; 

- Sa se informeze SRAC privind recoltarea produselor (ecologice si convenționale) cu 48 h 

înainte; 

- Sa se informeze SRAC la sfârșitul recoltării, cantitățile exacte recoltate si masurile luate pentru 

separarea produselor; 

Nu trebuie îndeplinite condițiile de mai sus daca varietățile sunt diferite si diferențierea se poate 

face cu ochiul liber 

Exemple:  

 strugurii roşii si strugurii albi; 

 mere verzi si mere roșii. 

9. DOCUMENTE NECESARE ÎN TIMPUL INSPECTIEI 

Următoarele documente trebuie ținute la zi, iar acestea vor fi verificate de către inspectorul SRAC şi 

pot fi atașate raportului de inspecție: 

 Fisa de înregistrare la DAJ pentru anul in curs; 

 Declarația de suprafața de la APIA pentru anul in curs sau adeverință de la primărie care 

sa cuprindă suprafețele cu care clientul figurează la Registrul Agricol; 

 Registru cultural (caietul câmpului etc); 

 Garanţii primite de la furnizori pentru cumpărarea seminţelor, fertilizatorilor si a 

produselor fitosanitare (facturi, certificate de conformitate sau calitate, etc); 

 Hărțile parcelelor şi planurile clădirilor; 

 Înregistrările si documentele contabile; 

 Evidente ale stocurilor 

 Planul de rotație, planul de conversie (daca este aplicabil); 

 Derogări si autorizații obținute; 

 Etichete. 

 

 

 

 


