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Introducere 

 

Agroecologia și industria agroalimentară ecologică reprezintă o schimbare de paradigmă pentru agricultură 
și procesarea produselor alimentare în vederea combaterii schimbărilor climatice, a reconstrucției 
ecosistemelor și a protejării apei, solului și a tuturor celorlalte resurse de care depinde producția agricolă. 
Ar trebui să fie încurajați fermierii care se angajează să își reconsidere practicile și relația cu ecosistemul. 
Reducerea inputurilor chimice, introducerea unei mai mari varietăți în rotație și în agricultura de conservare, 
precum și conservarea biodiversității sunt pași spre o transformare agroecologică a tuturor exploatațiilor 
agricole din Europa. 
 
Multe întreprinderi practică agricultura ecologică sau aplică alte metode ecologice în producție care nu sunt 
acoperite de o etichetă națională sau europeană. Pot fi puse în aplicare diverse scheme de sprijin pentru a 
încuraja producția la scară mică și ecologică și pentru a sprijini viabilitatea economică a acesteia. Lanțurile 
scurte de aprovizionare care leagă direct consumatorii și producătorii permit rentabilizarea și creșterea 
valorii adăugate a acestor mici producători. Sistemele de guvernanță a bunurilor locale, cum ar fi mărcile 
regionale, reunesc diverși actori, asigură calitatea și încurajează utilizarea produselor locale. 
 
Se pune adesea întrebarea dacă agroecologia, lanțurile locale și producția de alimente la scară mică au 
capacitatea de a hrăni locuitorii lumii. În Europa, lucrările recente ale Institutului pentru Dezvoltare Durabilă 
și Relații Internaționale (IDDRI) arată că va fi posibil să se hrănească întreaga populație europeană până în 
2050 printr-o transformare agroecologică treptată, cu un obiectiv de zero emisii de carbon. 
 
Acest manual prezintă diferitele abordări și modele aplicate în țările V4 și în Republica Moldova. Acesta face 
parte dintr-un proiect care a fost conceput pentru a îmbunătăți cunoștințele și a consolida capacitățile 
întreprinderilor agricole și alimentare mici de a aplica metode și tehnologii agricole agroecologice pentru 
producerea de produse agroalimentare inovatoare, sănătoase și ecologice.  
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Inițiative în țările partenere  

 

Slovacia:  Abordări individuale pentru a începe producția ecologică 
 
Vânzările directe - sau "vânzările din curte" - implică vânzarea de cantități mici de produse primare de către 
producătorii primari. Fermierii sunt scutiți de reglementările stricte privind igiena din Uniunea Europeană, 
însă nu pot vinde orice. Astfel de unități de vânzare și ferme au, de asemenea, obligații și trebuie, de 
exemplu, să se înregistreze și să fie inspectate de către Administrația Veterinară și Alimentară. După cum 
prezintă următoarele exemple din Slovacia, alimente sănătoase și valoroase pot fi pregătite acasă sau într-o 
mică întreprindere și vândute "din curte”. 
 
Berta Stašková 
Originară de la oraș, s-a mutat în urmă cu 15 ani pentru a se alătura soțului ei la țară, unde dețin 5 hectare 
de pajiști și 2 hectare de pădure. În calitate de silvicultori, a căror viață este strâns legată de natură, au decis 
să gestioneze pășunile din jur într-un mod prietenos cu natura și să le folosească în mod sensibil și durabil. 
O parte din pajiști se află în stare de pajiște de miere netăiată, care asigură pășunatul albinelor lor, dar este, 
de asemenea, sursa a numeroase specii de plante medicinale. În alte părți se cultivă diverse culturi și plante 
medicinale. 

După câțiva ani de producție pentru familia, cei dragi și prieteni, în 2019 
Berta Stašková s-a înregistrat ca vânzător oficial în curtea din spate. Ea 
produce siropuri din ierburi și fructe, gemuri și marmelade, amestecuri de 
plante uscate, sucuri de fructe și legume. Gama de produse nu este 
întotdeauna aceeași, în funcție de recolta dintr-un anumit an. 
 
Aceștia își oferă produsele spre vânzare direct în "curtea" lor, dar acest 
lucru nu este foarte eficient, deoarece trăiesc într-o locație aproape izolată 
de viața aglomerată, fără o circulație frecventă a potențialilor cumpărători. 
Cu toate acestea, acest dezavantaj a devenit avantajul lor competitiv, 
deoarece își comercializează produsele fără a folosi pesticide, în ciuda 
faptului că nu au eticheta oficială de producție ecologică. 
 

Berta Stašková își vinde produsele pe diferite piețe, ceea ce constituie, de asemenea, un bun instrument de 
marketing. Astfel, clienții o pot găsi cu ușurință datorită datelor de contact de pe fiecare etichetă. Prin 
aranjament, ea livrează apoi comenzile direct la domiciliul clienților. Poate părea complicat și ineficient, dar 
funcționează. 

Berta Stašková pe piață 
Foto: arhiva Berta Stašková) 

Produse de 
Berta 
Stašková - 
săruri din 
plante, 
siropuri de 
fructe, suc de 
roșii (Foto: 
arhiva Berta 
Stašková) 
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Andrej Homola 
El reprezintă a patra generație de fitoterapeuți; face parte dintr-o mică afacere de familie care produce 
tincturi și ceaiuri din plante medicinale cultivate în condiții de calitate organică în propria fermă ecologică 
Odorica de lângă Levoča.  
 
Andrej Franko, fondatorul companiei, s-a ocupat toată viața sa de colectarea, cultivarea și prelucrarea 
plantelor medicinale, în special a plantelor adaptogene. Când s-a pensionat după 1989 și a primit pământul 
părinților săi, Anna și Ján Franko, a decis să se întoarcă la mica fermă Odorica, unde s-a născut.  Și-a creat 
propriile rețete de prelucrare a plantelor medicinale și, împreună cu fiica sa Zuzana Homolová, a fondat 
compania AFRA în 1993.. 
 

Din 1996, compania este înregistrată în 
sistemul de producție agricolă ecologică 
controlată și deține certificate BIO atât 
pentru cultivarea de produse ecologice, cât 
și pentru producția de alimente ecologice. La 
început, produsele lor puteau fi cumpărate 
doar într-un singur magazin - AFRA Teahouse 
din Žilina Treptat, interesul a crescut și, din 
2006, au început să livreze produsele și în 
alte magazine, case de ceai și farmacii din 
întreaga Slovacie. De-a lungul timpului, 
produsele lor s-au extins și includ și perne 
umplute cu ierburi. 

 
Modul de cultivare și prelucrare a plantelor medicinale a rămas neschimbat până în prezent. De la sămânță 
până la planta adultă, trecând prin recoltare, procesare și etichetare finală, doar 2-3 persoane sunt implicate 
în proces, garantând cea mai înaltă calitate a produselor lor. Toate produsele sunt comercializate cu 
aprobarea Oficiului de Sănătate Publică din Republica Slovacă. 
 

Pe lângă cultivarea plantelor medicinale, 
ferma de la Odorica crește și mangalitsa. 
Împreună cu mama sa, Zuzana Homolova, 
organizează anual o tabără ecologică în care 
participanții iau parte la viața de zi cu zi a 
fermei și în fiecare zi au activități axate pe 
învățarea despre natură, ecologie, reciclare, 
confecționarea de diverse obiecte, cum ar fi 
magneți, origami și diverse alte lucruri 
interesante. 

Andrej Homola pe piață (Foto: arhiva Andrej Homola) 

Zuzana Homolová printre ierburile din ferma 
Odorica (Foto: arhiva Andrej Homola) 
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Cehia: Înființarea unei mărci regionale 
 
Carpații Albi sunt un peisaj unic la granița dintre Moravia și Slovacia, o natură neobișnuit de variată și bogată, 
cu mii de hectare de pajiști cu flori unice, cu stejari solitari masivi, păduri întinse și stânci calcaroase. Un 
peisaj cu elemente bine conservate ale așezării pastorale originale, inclusiv tradiții și cultură populară. Un 
mozaic de păduri, pajiști, grădini, care este completat și de livezi conservate cu soiuri vechi de pomi fructiferi. 
 
Carpații Albi au fost declarați zonă peisagistică protejată 
în 1980 și rezervație a biosferei UNESCO în 1996. 
Aceasta acoperă o suprafață de 746,9 km2 și se întinde 
pe o zonă de aproximativ 80 km. Bogăția florei și a 
faunei de aici se datorează nu numai poziției geografice, 
cu caracteristici atât carpatice (de munte), cât și 
panonice (termofile), ci și, mai ales, practicilor agricole 
atente și cosirii regulate sau pășunatului extensiv. 
Originea comunităților de pajiști din aria protejată 
Carpații Albi datează din perioada neolitică, când omul 
a început să adapteze peisajul la nevoile sale prin 
activitățile sale agricole. Peisajul unic al Carpaților Albi 
este o dovadă rară că acțiunea umană poate co-crea 
valori naturale și culturale valoroase. Coexistența populației locale cu natura poate servi drept exemplu de 
dezvoltare durabilă.  
 
În 1998, oameni conștienți de diversitatea uimitoare a naturii locale și a tradițiilor vii au fondat asociația 
Tradiția Carpaților Albi, cu misiunea de a conserva patrimoniul natural și cultural al regiunii și de a-l folosi 
pentru o dezvoltare durabilă. Tradiția Carpaților Albi, z.s. este o asociație voluntară, neguvernamentală și 
non-profit, formată din persoane fizice și juridice unite de interesul de a ajuta toate activitățile care dezvoltă 
în mod durabil producția agricolă și artizanală tradițională din Carpații Albi. Încă de la înființare, asociația a 
încercat să dezvolte pomicultura cu scopul de a păstra fondul genetic unic al soiurilor regionale de pomi 
fructiferi. Pentru a face acest lucru, asociația cartografiază soiurile vechi și regionale, înființează livezi cu 

Livezi de meri și producția de suc de mere în 
fabrica de sucuri Hostětín 

 (Foto: arhiva ZO ČSOP Veronica) 

Peisaj rural din Carpații Albi 
 (Foto: arhiva ZO ČSOP Veronica) 



8 

fondul genetic și noi plantații. Începând cu anul 2000, prelucrarea fructelor locale a devenit o activitate 
importantă, în special producția de suc de mere în fabrica de sucuri Hostětín. 
 
ZO ČSOP Veronica este o organizație neguvernamentală, non-profit, o filială a Uniunii Cehe a Conservatorilor 
de Natură, care a fost înființată în 1986 la Brno și care, din 1995, este activă în municipalitatea Hostětín, 
unde s-a implicat în implementarea unor proiecte de infrastructură municipală durabilă. Aici arată, prin 
exemple practice, proiecte implementate și rezultatele monitorizării acestora, că o relație cu natura, cu 
resursele și tradițiile locale, împreună cu un management atent, poate proteja mediul și clima globală, poate 
stabiliza din punct de vedere economic mediul rural și poate rezolva problema șomajului chiar și în zone 
relativ îndepărtate. CSOP Veronica este membru și unul dintre fondatorii asociației Tradiție în Carpații Albi. 
 
Marca regională pentru meșteșugurile și serviciile din Carpații Albi  
Asociația Tradiția Carpaților Albi încearcă, de asemenea, să sprijine 
conservarea produselor și meșteșugurilor locale. Unul dintre instrumente este 
marca regională Tradiția Carpaților Albi®, care le permite meșteșugarilor locali 
să devină mai vizibili în rândul locuitorilor și vizitatorilor din Carpații Albi. 
Tradiția Carpaților Albi® este prima marcă comercială transfrontalieră din 
Europa Centrală, deoarece marchează produse atât din Carpații Albi din 
Moravia, cât și din Slovacia. Detalii pot fi găsite la www.tradicebk.cz și 
www.tradiciebk.sk. Etichetarea regională ajută nu numai producătorii, ci și consumatorii, rezidenții și 
întreaga regiune. Este una dintre modalitățile de a spori profilul regiunilor rurale și de a sprijini dezvoltarea 
economiei locale în zone interesante prin bogăția lor naturală și culturală.  
 
Produsele și serviciile care poartă marca regională Tradiția Carpaților Albi® trebuie să îndeplinească un set 
de criterii precise de calificare, care se concentrează în principal pe următoarele principii: 
- Unicitatea în raport cu Carpații Albi  
- Tradiție de producție în regiune cu o componentă 

artizanală 
- Calitatea și originea locală a materiilor prime 
- Respectarea mediului înconjurător 
- Funcționarea în regiune și susținerea economiei 

locale: 
 
Marca regională este destinată tuturor 
producătorilor, fermierilor, meșteșugarilor, firmelor și 
produselor și serviciilor lor din Carpații Albi. Este o 
garanție pentru clienți și consumatori a calității 
dovedite pe care fiecare produs protejat de marca 
regională trebuie să o atingă.  

 

Produse care poartă marca regională  
Tradiția Carpaților Albi®.  

(Foto: arhiva ZO ČSOP Veronica) 



9 

În prezent, există 44 de deținători ai etichetei regionale "Tradiția Carpaților Albi" pe partea cehă (Moravia) 
și 18 deținători pe partea slovacă a frontierei.  
 
Ce aduce eticheta regională: 
- Aceasta ajută producătorii din Carpații Albi să își promoveze produsele și serviciile. 
- Aceasta consolidează competitivitatea produselor și serviciilor și poziționarea lor pe piață. 
- Sprijină producătorii care contribuie la redresarea economică a regiunii și ajută la reînnoirea pieței 

regionale. 
- Interesul pentru produsele locale promovează dezvoltarea unor meșteșuguri și abilități pe cale de 

dispariție. 
- Producția regională joacă un rol important în conservarea soiurilor și raselor regionale. Un exemplu este 

cidrul Hostětín, fabricat din mere cultivate în mod tradițional în Carpații Albi.  
- Ponderea alimentelor locale de calitate ecologică, a căror producție este ecologică, este în creștere. 
- Producția, cultivarea sau prelucrarea regională a produselor agricole ajută mediul înconjurător, deoarece 

produsele nu călătoresc mii de kilometri.  
- Clienții au garanția îndeplinirii condițiilor și criteriilor superioare ale etichetei. 
- Clienții au o garanție mai mare de "prospețime" datorită rutelor scurte de distribuție. 
- Clientul poate vedea cum este fabricat produsul - asociația organizează zile ale porților deschise, zile ale 

fermierilor, excursii, demonstrații de producție și evenimente de sensibilizare.  
- Producția pentru piața regională este unică - în cele mai multe cazuri nu este o producție la scară largă. 
- Aceasta consolidează apartenența populației locale la regiune, încurajează implicarea populației în 

regiune și facilitează contactele dintre producători și alți actori locali. 
- Sprijinirea și promovarea regiunii - promovarea turismului, a turismului durabil, a afacerilor durabile, a 

tradițiilor regionale, promovarea agriculturii și protecția naturii și a peisajului.  
- Promovarea ocupării forței de muncă în regiune. Fermierii, procesatorii și comercianții cu amănuntul 

prosperi sunt o garanție că locurile de muncă vor fi menținute sau chiar extinse. 
 
Un eveniment semnificativ pentru brandul regional și pentru deținătorii înșiși a fost vizita prințului Charles 
la Hostětín în aprilie 2010. Această vizită a inclus, de asemenea, o vizită la târgul de artizanat al deținătorilor 
mărcii regionale. Prințul Charles a 
dat mâna și a schimbat câteva 
cuvinte cu fiecare dintre deținători. 
El a fost încântat de produse și a 
continuat să cumpere mai multe 
produse de la deținători, chiar dacă 
acestea făceau parte dintr-un cadou 
primit în timpul vizitei. 
 
. 
 

Vizita prințului Charles la Hostětín  
(Foto: arhiva ZO ČSOP Veronica) 
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Ungaria: Acțiune de îmbunătățire a solului 
 
Experiment de ameliorare a solului în Koppányvölgy  
 

Starea solului local  
Koppányvölgy este situat în regiunea Transdanubiană de Sud, în zona de dealuri din Outer-Somogy. Pe 
pantele abrupte ale dealurilor, acoperite inițial cu soluri forestiere brune cu substrat de loess, zonele 
cultivate s-au transformat într-un sol sterp cu un conținut foarte scăzut de materie organică, ca urmare a 
culturilor arabile intensive din ultimii 40-50 de ani, care au provocat o eroziune extensivă. Într-o mare parte 
a zonei, eroziunea încetinește ușor până la un strat de calcar compactat, cu un conținut ridicat de calcar și 
cu o permeabilitate slabă, creând ceea ce este cunoscut la nivel local sub numele de "argilă albă", care 
maximizează scurgerea de suprafață și împiedică infiltrarea, care este mare și cu o productivitate minimă. 
Acestea se formează, în general, pe versanții de deasupra punctului de inflexiune al profilului versantului și 
exacerbează eroziunea solului în secțiunile de sub punctul de inflexiune datorită efectului de accelerare a 
scurgerii. 

 
Schimbările climatice sporesc în mod obișnuit frecvența fenomenelor climatice extreme (secete extreme, 
perioade scurte de precipitații de mare intensitate) din cauza accelerării ciclului hidrologic, astfel încât 
adaptarea la schimbările climatice ar trebui să se adapteze la fenomene extreme mai degrabă decât la o 
schimbare unilaterală a modelelor meteorologice. Aceasta este sarcina cea mai dificilă, deoarece trebuie să 
ne pregătim pentru ambele extreme, de exemplu, pentru echilibrul apei, chiar în același timp.  
 
Aceasta nu este o problemă locală, ci o problemă generală în zonele muntoase și colinare cu substrat de 
loess din țară. În aceste zone, este aproape imposibil să produci în mod profitabil, în multe cazuri doar 
datorită subvențiilor pentru terenuri, dar tot mai mulți oameni renunță la culturile arabile, lăsând loc pentru 
creșterea spontană a arbuștilor (în principal Alianthus).  Această degradare este prezentă pe marea 
majoritate a celor 1,6 milioane de hectare de teren arabil din dealurile cu risc de eroziune, iar gestionarea 
acesteia, mai ales având în vedere presiunile de adaptare la schimbările climatice, reprezintă un factor 

Eroziunea solului pe pantele dealurilor (Foto și ilustrație: Géza Gelencsér) 
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economic major. Actualitatea și importanța sa se reflectă în faptul că, în prezent, nu există o procedură 
convenită pentru reabilitarea acestor zone de "sol alb" și că normele contabile și de autorizare pentru 
recuperarea terenurilor nu încurajează agricultorii să efectueze intervenții care să fie rentabile pe termen 
lung. O altă dificultate constă în faptul că materialele organice și anorganice care pot fi utilizate pentru 
îmbunătățirea solului și care sunt disponibile și accesibile sunt predominant deșeuri (de exemplu, nămoluri 
de epurare, cenușă de lemn de la centralele electrice), ceea ce face ca utilizarea lor să fie foarte dificilă. 
 
Reabilitarea acestor terenuri degradate este esențială pentru menținerea competitivității și a rezistenței la 
schimbările climatice a regiunilor în cauză. În mod obișnuit, stratul superior de humus este complet absent 
în aceste zone, iar fostul strat de rocă ("strat C") nu poate fi considerat un strat productiv, deoarece humusul 
și materia organică moartă responsabilă pentru structura solului și gestionarea apei, precum și micro, mezo 
și macrofauna solului sunt absente. Reabilitarea se bazează pe restabilirea acestor factori de formare a 
solului. 

 
Opțiunile de soluționare și procedura selectată  
În urmă cu aproape 10 ani, experții Asociației de Dezvoltare Vox Vallis au început să studieze factorii de 
mediu, în special degradarea solului, care reduc semnificativ agroecopotențialul local. Soluția ar putea fi, 
bineînțeles, schimbarea tipului de agricultură, cea mai benefică fiind crearea de pajiști permanente, dar 
acesta nu este un obiectiv realist, având în vedere declinul creșterii animalelor. De asemenea, pentru ca 
plantațiile sau pădurile să fie eficiente, ar fi necesară o ameliorare prealabilă a solului. Având în vedere 
schimbările climatice, se urmărește, de asemenea, creșterea conținutului de C al solului din aceste zone și 
creșterea capacității de absorbție și de stocare a apei de ploaie. 
 
Pentru a rezolva această problemă, experții asociației au dezvoltat o nouă metodă inovatoare de ameliorare 
a solului, care constă în formarea unui strat de biomasă pe sol timp de doi ani consecutivi, folosind 
următoarele materiale și rotindu-l sub adâncimea obișnuită de arat: 
- așchii mari de lemn (fito- și dendroame) din imediata vecinătate a terenurilor care urmează să fie 

reparate, provenite în principal din refacerea limitelor cadastrale sau din terenurile împădurite spontan 
din apropiere, recoltate și mărunțite la nivel local și cu o masă mai mare; 

- un strat format prin mulcirea culturilor de îngrășăminte verzi pentru a obține o masă verde mai mare; 

loess loess 

„solul alb“ solul inițial 

Degradarea solului de pe terenul arabil de deal (Ilustrație: Géza Gelencsér) 
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- un strat de paie; 
- culturi de microorganisme (preparate de biologie a solului, amelioratori de viață a solului) pentru a 

asigura o bună absorbție a biomasei; 
 
Straturile de biomasă astfel formate sunt rotite în sol cu ajutorul unui utilaj de rotație în adâncime (plug de 
rigoare) la o adâncime de aproximativ 70 cm în primul an și între 40 și 50 cm în al doilea an. 
 

Structura modificată a solului va fi capabilă să absoarbă și să înmagazineze mai eficient apa de ploaie și să 
lege nutrienții care sunt aplicați ulterior. Biomasa, în special așchiile de lemn forestier, este bogată în ciuperci 
și alte microorganisme și acționează ca un agent de altoire, revitalizând și repopulând solul. În plus, metoda 
are ca rezultat sechestrarea permanentă a aproximativ 12-15 tone de carbon pe hectar în sol. Având în 
vedere că conținutul inițial de carbon al solului este de cca. 40 t/ha, iar stratul actual de loess este de aproape 
0 t/ha, acesta este un rezultat semnificativ. 
 
Procesul proiectului de îmbunătățire a solului 
Perioada de desfășurare a proiectului este de 36 de luni. Pe baza măsurătorilor și a cunoștințelor de la fața 
locului, au fost identificate 10 hectare de teren deja extrem de erodat, în care au fost stabilite 4 parcele de 
0,25 ha cu o zonă tampon. Una dintre parcele este utilizată ca martor și nu primește niciun tratament, iar 
celelalte 3 parcele sunt utilizate cu diferite variante de tratament. Pe baza performanțelor obținute în cele 
două sezoane de vegetație, se va selecta cel mai eficient tratament de ameliorare a solului. Nu numai că se 
va lua în considerare randamentul culturilor, dar vor fi monitorizate și diferențele de activitate fotosintetică 
în diferite fenofaze, folosind teledetecția (imagini cu drone cu camere RGB și NDVI). 
 
Anul 1: 
- Pregătirea planului de eșantionare și de măsurare; 
- Selectarea parcelelor pentru testarea metodei de ameliorare a solului; 
- Identificarea locurilor de producție de dendro și fitomasă; 
- Identificarea tipurilor de sol și a condițiilor de sol care urmează să fie utilizate; 
- Însămânțarea cu plante verzi; 
- Mulcirea cu îngrășăminte verzi; 
- Pregătirea, transportul, depozitarea și împrăștierea așchiilor lemnoase (fito și dendrochimie);  
- Împrăștierea de aditivi microbiologici și de altă natură; 
- Min. 70 cm adâncime, întoarcere la nivel; 
- Teste de control; 
- Semănatul cerealelor de toamnă. 

Remedierea solului anul 1 și anul 2 (Ilustrație: Géza Gelencsér) 

strat de chipsuri de lemn 

îngrășământ verde strat de mulcire 

strat de chipsuri de lemn 
 îngrășământ verde strat de mulcire 
 

Remedierea solului ANUL 1 

-80 cm -50 cm 

Remedierea solului ANUL 2 
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Anul 2: 
- Măsurători de control (sol, activitate fotosintetică); 
- Recoltare, urmată de însămânțarea îngrășământului verde; 
- Mulcirea de toamnă; 
- Pregătirea așchiilor de lemn (fito și dendromă), transportul, depozitarea, împrăștierea; 
- Adăugarea de aditivi microbiologici și levigarea; 
- Min. rotația liniilor de nivel de minim 50 cm adâncime. 
 
Anul 3: 
- Semănatul porumbului în primăvară; 
- Măsurători de control (sol, activitate fotosintetică); 
- Recoltare, măsurători de control și evaluare. 
 
Efectele directe ale proiectului - reabilitarea productivității pantelor erodate cu o productivitate extrem de 
slabă prin dezvoltarea unei noi metode de îmbunătățire a solului - sunt deosebit de importante pentru 
atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea. Efectul de atenuare constă în sechestrarea 
semnificativă a carbonului în sol, atât prin materialul lemnos mai puțin degradabil al dendroametelor 
introduse în straturile mai profunde, cât și prin creșterea activității biologice care rezultă din creșterea 
rezilienței și regenerării solului datorită altor inputuri (îngrășăminte verzi, condiționatori microbieni). Un 
efect important este faptul că vegetația utilizată pentru amenajare este în principal din specii locale 
(Alianthus, Acer negundo etc.), care nu sunt potrivite pentru prelucrarea lemnului și nu necesită costuri de 
transport (energie) semnificative. În plus, spre deosebire de cealaltă alternativă de utilizare populară în 
prezent, și anume recoltarea pentru incinerare în centrale electrice, această formă de utilizare are ca rezultat 
o sechestrare permanentă a carbon. 
 
Aceasta poate spori rezistența la schimbările climatice a agriculturii unei zone prin îmbunătățirea infiltrării și 
retenției apei de ploaie, prin reducerea eroziunii solului, a încărcării difuze de nutrienți în apele de suprafață 
și a poluării cu pesticide. Dependența terenurilor cultivate îmbunătățite de condițiile meteorologice este 
mult redusă, în principal datorită îmbunătățirii semnificative a echilibrului hidric, care rezultă din structura 
îmbunătățită a solului și din conținutul sporit de materie organică. Acest lucru devine foarte important 
pentru agricultori în fața unor fenomene meteorologice din ce în ce mai extreme (intensitate extremă a 
precipitațiilor, secetă, șocuri termice etc.). Pentru a spori efectele pozitive, merită să se aplice tehnici de 
cultivare ecologice în zonele îmbunătățite, în special utilizarea combinată a îngrășămintelor verzi și a mulcirii 
poate aduce rezultate bune prin menținerea umidității solului și a activității biologice. 
 
 

Fotografii ilustrative: arhiva Koppányvölgy Nature Park 
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Polonia: Inițiativă de inspirație - Agricultură naturală la scară medie 
 
Cele trei provincii (voievodate în limba poloneză), ale căror granițe estice sunt în același timp granița 
Poloniei, sunt percepute ca un teritoriu de oameni conservatori, care așteaptă pasiv cursul evenimentelor, 
denumite oarecum disprețuitor "zidul de est". Este o regiune agricolă tradițională, fără mari instalații 
industriale care să polueze mediul și să desfigureze peisajul. Dimpotrivă, este renumită pentru priveliștile 
sale frumoase, pădurile de ciuperci și bucătăria delicioasă. Iar exemplul fermei și al companiei de prelucrare 
și comercializare a cuplului Kuryluk dovedește că locuitorii regiunii sunt activi, inovatori și deschiși către 
lume.  
 
Producția ecologică pentru oameni și pentru natură - exemplu din estul Poloniei 
Robert Kuryluk este un localnic (conațional) din satul Holeszow, situat în 
apropierea graniței poloneze cu Belarus și Ucraina. În vârstă de 20 de ani, a 
preluat conducerea fermei după moartea tatălui său, deși a absolvit o școală 
tehnică forestieră. Abordarea sa naturalistă l-a atras rapid spre agricultura 
ecologică: în 1996 a fost certificat de către asociația fermierilor ecologici 
EKOLAND ca fiind unul dintre cei mai tineri operatori.  
 
A luptat mult timp, cultivând pe soluri ușoare, nisipoase, care necesită mult efort pentru a obține producții 
satisfăcătoare, inclusiv cultivarea și îngrijirea atentă, și nu numai a secarei și a hrișcăi - simbolul solurilor 
ușoare. Multă energie proaspătă a fost adusă de Monika Styczek - o rezidentă din Varșovia, absolventă a 
Universității de Științe ale Vieții din Varșovia, cu specializare în agricultură ecologică, care, după mai mulți 
ani de muncă în orașe (inclusiv la biroul Federației Internaționale a Mișcărilor de Agricultură Ecologică, 
IFOAM), a decis să se mute la țară, alăturându-se lui Robert. 
 
Cuplul Kuryluk cultivă peste 30 de hectare, dintre care 24 de hectare de teren arabil, 4 hectare de pajiști, 2 
hectare de pădure proprie și o mică livadă de casă; există, de asemenea, un mic efectiv de găini ouătoare, 
de aproximativ 30 de capete. După câțiva ani de agricultură împreună, locuind într-o cabană veche împreună 
cu cele două fiice, au construit o casă frumoasă din lemn, folosind tehnologii de economisire a energiei și 
soluții ecologice. De asemenea, au planificat camere de oaspeți și o sală de formare, deoarece atât Monika, 
cât și Robert sunt implicați în promovarea agriculturii ecologice și a activităților educaționale. Amândoi sunt 
activi în ONG-uri. 
 
Vedeta fermei este cultivarea dovlecilor fără coajă, pentru care 
au fost finalizate utilaje specializate: semănătoare de precizie, 
plivitoare specializate, instalație de împingere a dovlecilor în 
rânduri, mașină de treierat recoltă, mașină de spălat cu pietre, 
uscător, cameră de curățare și instalații de ambalare. Al doilea 
produs emblematic din 2014 este valeriana (Valeriana 
officinalis), o plantă bienală care necesită o muncă manuală 
considerabilă pentru plivit. Rădăcina uscată de valeriană este 

Robert cu fiicele (Foto: U. Soltysiak) 
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utilizată în industria farmaceutică pentru a extrage valeriana. În timpul sezonului de cultivare, Kuryluks dă 
de lucru mai multor persoane și utilizează, de asemenea, ucenici de la Universitatea Populară Ecologică.  Alte 
culturi cultivate în ferma lor ecologică certificată includ fasole roșie, spelta, secară, hrișcă, serradella, lupin 
cu frunze înguste și ovăz. 
 
Spiritul antreprenorial al Monicăi Styczek-Kuryluk și-a găsit expresia 
și în înființarea unei companii în cadrul fermei, care procesează 
materiile prime de la ferma Kuruluk, precum și cele achiziționate de 
la alți fermieri ecologici din regiune. Mulți dintre aceștia au decis să 
cultive în mod ecologic la îndemnul lui Robert, iar cei care sunt 
membri ai Asociației EKOLAND primesc o primă suplimentară 
pentru produsele lor. Fiind o întreprindere din industria alimentară, 
compania Monicăi a trebuit să amenajeze corespunzător instalațiile 
de depozitare și ambalare pentru a obține aprobarea din partea 

inspecției sanitare naționale pentru a comercializa produsele.  
 
Din 2018, aceasta confecționează ulei de 
dovleac bio și făină de secară și de spelta, dar 
prelucrarea fizică a materiilor prime este 
asigurată de subcontractori. Uleiul din semințe 
de dovleac uscat al fermei este presat de un 
procesator specializat și certificat din Styria, în 
Austria, renumită pentru acest produs în 
întreaga Europă. Făina de secară, de spelta și de 
hrișcă este produsă de o moară din regiune, 
care - în numele familiei Kuryluk - este 
inspectată de AGRO BIO TEST (PL-EKO-07) - un 
organism de certificare, același care inspectează ferma și societatea comercială.   
 
O parte din culturile fermei (în principal cereale) sunt vândute altor procesatori de produse ecologice, iar 

produsele ambalate, în ambalaje de vânzare cu amănuntul 
- angrosiștilor și buticurilor ecologice. Unele produse ajung, 
de asemenea, la contractori din străinătate. Vânzările 
directe și cooperarea cu cooperativele alimentare care fac 
legătura între producătorii ecologici și consumatorii urbani 
se dezvoltă bine.  
 
Monika Styczek-Kuryluk și Robert Kuryluk și-au câștigat 
succesul pe piața agriculturii ecologice: datorită muncii 
asidue, perseverenței, deschiderii față de inovație și 
cooperare și credinței că calitatea originală a alimentelor 
începe în sol.   

 

Monika la lucru 
 (Foto: Arhiva familiei Kuryluk) 

Monika și Robert și mașina lor de plivit rândurile cu 
tractorul ((Foto: Arhiva familiei Kuryluk)  

Produse emblematice: făină de spelta și                                    
ulei de semințe de dovleac (Foto:U. Soltysiak) 



16 

 

Moldova: Start-up inovativ pentru dezvoltarea regională în domeniul producției agroalimentare 
 
Incubatorul de afaceri agroalimentare 
Incubatorul de afaceri agroalimentare (incubator AFB) cu o bucătărie comună pentru producerea produselor 
agroalimentare a fost construit în Moldova în satul Riškova, la circa 40 km de Chișinău, în perioada 2020-
2022, cu sprijinul Programului slovac de cooperare pentru dezvoltare. Scopul a fost de a sprijini creșterea 
economică a Moldovei prin îmbunătățirea condițiilor pentru dezvoltarea microîntreprinderilor și 
întreprinderilor agroalimentare mici și inovatoare. Centrul Slovac pentru Comunicare și Dezvoltare a încheiat 
un parteneriat cu două organizații moldovenești - ONG-urile Katalyst și EcoVisio. Ambii parteneri moldoveni 
aveau deja multă experiență în activitatea sistematică de expertiză pe probleme specifice înainte de proiect. 
 
Elementul central al proiectului a fost înființarea unei așa-numite "bucătării comune certificate" (pe care 
proiectul a fost literalmente construit de la zero, din reconstrucția cocinei de porci originale devastate) și 
crearea unui grup de bază de "utilizatori" ai incubatorului, și anume 6 întreprinderi nou înființate și 26 de 
întreprinderi mici și microîntreprinderi sprijinite și în curs de abordare. Crearea acestui format a creat, de 
asemenea, noi locuri de muncă (14, dintre care 11 pentru "grupuri vulnerabile - de preferință femei”). 
 

 
  
 
 
 

Pe lângă crearea spațiului 
fizic (care a inclus o fermă 
ecologică experimentală, 
situată în apropierea 
bucătăriei comune, într-o 
locație numită Eco-village, 
aflată în grija partenerului de 
proiect EcoVisio), un moment 
important al proiectului ca un 
concept coerent de 
incubator a fost reprezentat 
de trainingurile, atelierele și 

consultanța pentru IMM-uri, axate pe consolidarea capacităților și tehnologiile de procesare a alimentelor. 
Aceste cursuri de formare și sesiuni de coaching au avut un caracter foarte practic și au îndeplinit diverse 
cerințe indicate identificate de partenerii moldoveni în cadrul unui sondaj înainte de începerea proiectului. 
 
Grupul țintă (antreprenori agroalimentari la scară mică sau comercianți individuali, fermieri și procesatori de 
alimente la scară mică, întreprinderi nou-înființate) a fost implicat într-un amplu proces de evaluare a 
nevoilor înainte de a solicita subvenția, prin intermediul unor interviuri individuale care au identificat 
punctele forte și punctele slabe generale ale întreprinderilor nou-înființate, precum și nevoile și interesele 

Starea viitoarei zone de bucătărie comună înainte de proiect (Foto: Iurie Popovici) 

...și statutul în octombrie 2021 (Foto: Zuzana Jezerská) 
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specifice legate de formare și de spațiul de bucătărie comună, combinate cu un sondaj online care a avut ca 
scop prioritizarea și rafinarea serviciilor specifice furnizate de incubatorul alimentar întreprinderilor.  
 
S-a pus un mare accent pe aspectul de mediu al tuturor activităților din cadrul proiectului, care a fost parte 
integrantă a tuturor formărilor planificate, precum și a activităților din incubator și din bucătăria comună. 
Egalitatea de șanse și sprijinul pentru femeile antreprenor au fost, de asemenea, teme transversale 
implementate pe deplin. 
 
Experiența acumulată în urma implementării proiectului (cum ar fi cea cu reprezentarea femeilor) a însemnat 
validarea conceptului de incubator AFB și, ulterior, posibilitatea replicării acestuia în alte regiuni ale 
Moldovei (și, eventual, în alte țări). 
 
Construirea unei bucătării comune  
Modelul bucătăriei partajate, în special în cadrul proiectului moldovenesc, a fost inspirat și practic 
"transferat" din SUA, unde are o tradiție îndelungată ("co-working kitchen space"). Acest model este deja 
răspândit în multe țări, de asemenea, în Europa, de exemplu, în Viena (https://www.herd.wien/). Cu toate 
acestea, în țările în curs de dezvoltare sau cu venituri mici, trebuie să se adopte o abordare diferită față de 
țările bogate, cu un coeficient de venit diferit. 
 
a) De la început, este important să se traseze în 
detaliu situația în care urmează să funcționeze 
viitorul incubator AFB, mai ales dacă acesta nu este o 
cerință directă a fermierilor și/sau antreprenorilor 
locali. Este vorba în special de situația activităților 
agricole, de starea infrastructurii, de structura și 
compoziția socială atât a populației, cât și a IMM-
urilor existente sau a cultivatorilor individuali, de 
nevoile acestora, de constrângerile cu care se 
confruntă. Cu toate acestea, deseori există deja o 
conștientizare clară a necesității de schimbare, 
agricultorii sunt conștienți de unde sunt lacunele și 
caută soluții și asistență. 
 
b) Incubatorul AFB trebuie să ofere soluții 
concrete, practice, astfel încât un astfel de proiect 
trebuie să fie întotdeauna văzut ca o inițiativă de jos în sus. Altfel, pur și simplu nu funcționează pe termen 
lung. După cum a arătat experiența, chiar și într-un climat mai puțin favorabil de sprijin din partea statului 
se poate dezvolta un incubator AFB; într-adevăr, finanțarea inițială este esențială. 
 
c) O parte integrantă a incubatorului AFB, adică baza materială a acestuia, este reprezentată de 
echipamentul tehnic (presupunând că există spațiu). Instrumentele trebuie să aibă parametri profesioniști, 
iar aceste caracteristici sunt cele care le măresc prețul și le fac inaccesibile pentru un IMM mediu. Posibila 
lor utilizare (în mod optim pentru o taxă modică) adaugă valoare produselor, făcându-le competitive pe 
piață. Cu toate acestea, nu toți MSP își pot permite chiar și cea mai mică plată. În cazul proiectului în cauză, 
acești mici întreprinzători cedau între 5 și 10 % din produsele lor către incubator în locul contribuțiilor 
financiare. 

Echipament în bucătăria comună  
(Foto: Zuzana Jezerská) 



18 

 
Echipamentul de bază trebuie să includă în special: 
- spațiu de depozitare pentru mai multe variante de depozitare la rece (congelator, apoi 80-150 C, 

depozitare pe timp de iarnă fără a fi nevoie de electricitate) și depozitare uscată fără acces la umiditate, 
- echipament de deshidratare de bază, 
- aragazuri și cuptoare profesionale, 
- mașini de măcinat și mașini de feliat de mare capacitate, 
- mașină de spălat, 
- un număr și o dimensiune suficiente de chiuvete, acces la apă potabilă și un sistem de deșeuri adecvat. 
 
Investiția în echipamente tehnice este o condiție prealabilă fără de care acest concept de incubator AFB nu 
poate exista. În cazul proiectului din Moldova, această sumă a fost de aproximativ 13 000 EUR. 
 
d) Un alt factor important este certificarea oficială. Certificatul garantează că bucătăria comună are 
parametri profesioniști, menține un nivel de calitate a producției și că produsele create în ea îndeplinesc 
condițiile de calitate pentru accesul pe piață . Acest lucru crește vizibilitatea, credibilitatea, exportul etc. Cu 
toate acestea, procesul de certificare este foarte solicitant și birocratic, cu multe obstacole, adesea absurde. 
Cu cât țara este mai puțin democratică, cu atât este mai dificil, chiar imposibil. Partenerii moldoveni nu au 
reușit să obțină certificarea pe parcursul celor doi ani de proiect. 
 
Crearea unei mase critice de antreprenori și resurse umane 
Este optim ca incubatorul să fie co-creat de IMM-uri agricole sau întreprinderi individuale, care ar forma, de 
asemenea, nucleul, celula inițială a incubatorului (aproximativ 5-10 entități). Fără capital antreprenorial 
uman, un incubator AFB este dificil de demarat. În același timp, este o componentă care curge și care se 
poate schimba în mod dinamic; prin urmare, este important să se creeze o rețea de aliați, dacă este posibil, 
la un moment dat în timpul procesului de cartografiere a nevoilor. 
 
An iO parte importantă a funcționării, dezvoltării și sustenabilității sunt serviciile suplimentare oferite de 
incubatoare, cum ar fi cursuri de formare, ateliere de lucru, prezentări, demonstrații de cultivare, pregătire 
etc. Această valoare, care, din nou, trebuie să se bazeze pe un interes specific declarat, ajută la formarea 
unui "cluster" de IMM-uri, chiar și foarte specializate, care fac schimb de experiențe și practici, adesea 
experimentând într-o bucătărie comună și creând astfel noi produse. Este, de asemenea, un domeniu în care 
pot fi generate fondurile necesare pentru funcționarea incubatorului, deoarece aceste activități sunt 
întotdeauna deschise publicului larg interesat. În cadrul proiectului moldovean, aceste demonstrații și 
întâlniri de lucru interesante au motivat chiar și întreprinderile mari să participe. 

Traininguri și ateliere de lucru în bucătăria comună (Foto: arhiva Katalyst) 
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Echipa de management a incubatorului ar trebui să includă un tehnolog de produse alimentare, pe lângă 
administratorii de bază și personalul de curățenie și igienă; mai mulți specialiști pot fi externi. Pe baza 
experienței, este solicitată consultanță în domeniile tehnologice, precum și în domeniile economice 
(contabilitate, promovare, vânzări), de multe ori în mod ad-hoc. 
 
Distribuție și vânzări 
Producătorii agricoli fie își vând ei înșiși produsele, fie prin intermediul rețelei lor de comercianți sau 
distribuitori, dar în cazul microîntreprinderilor și al întreprinderilor mai mici sau al comercianților individuali, 
această parte a lanțului este, în general, absentă sau subdezvoltată, din cauza lipsei de capacitate, fie 
financiară, fie umană. 
 
Incubatorul AFB poate oferi asistență în două moduri - prin formare (marketing, competențe comerciale etc.) 
sau prin furnizarea propriei rețele de contacte, a bazei de date a vânzătorilor, a propriei distribuții, a 
participării la expoziții etc. - toate acestea fiind dificil de realizat de către fermierii individuali pe cont propriu. 
 
Adaptabilitatea modulului în alte țări 
În cazul creării unui modul de incubator AFB aplicabil într-un context socio-economic diferit, replicabilitatea 
nu poate fi discutată din punct de vedere terminologic, deoarece (1) nu este un proces de cercetare clasic, 
(2) noțiunea de replicabilitate este exclusă în cazul intervențiilor de dezvoltare care sunt construite pe baza 
adaptării la circumstanțe și condiții locale date.   Prin urmare, putem vorbi de adaptabilitate, bazată pe 
schimbare. 
 
Conceptul de bucătărie și economie de partajare este la fel de vechi ca și omenirea însăși. Modificarea 
modernă de astăzi este, bineînțeles, în altă parte și trebuie să aibă caracteristicile și condițiile necesare 
pentru a fi implementat eficient, cu valoare adăugată și, în cele din urmă, comercial. După cum s-a menționat 
deja, în cazul proiectelor de dezvoltare, valoarea adăugată a dezvoltării prospective a comunității este cea 
mai importantă. 
 
Condițiile prealabile pentru punerea în aplicare a incubatorului AFB sunt următoarele: 
- o evaluare a situației socio-economice și politice, pentru a stabili dacă aceasta permite sau nu crearea 

unui modul 
- familiarizarea temeinică cu microregiunea (sunt necesari parteneri locali)  
- cartografierea resurselor umane inițiale și a potențialului uman al viitoarei "celule"  
- asigurarea și implicarea expertului (experților) la toate nivelurile de bază 
- aplicarea unei abordări de jos în sus 
- pentru a construi facilitățile tehnice ale incubatorului AFB  
- planul de afaceri de bază 
- aplicați flexibilitatea 
- să construiască în mod sistematic sustenabilitatea 
 
Ca în toate activitățile inovatoare, oamenii reprezintă baza succesului. Acest lucru este poate de două ori 
mai adevărat în cazul proiectelor de dezvoltare. Fără voință, convingere și credință în funcționalitatea și 
prosperitatea incubatorului AFB din partea unui grup de localnici, punerea în aplicare a acestui modul agricol 
progresist este o cursă de foarte lungă durată. 
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Recunoaștere 

 
Centrul Slovac pentru Comunicare și Dezvoltare, în calitate de partener principal al proiectului, dorește să 
mulțumească în primul rând tuturor persoanelor care au contribuit la acest proiect în diferite etape, prin 
timpul, pasiunea și entuziasmul lor și pentru că și-au împărtășit experiența. 
 
Dorim să mulțumim organizațiilor noastre partenere din țările V4 și din Moldova, care au contribuit la 
elaborarea și implementarea cu succes a acestui proiect:  
 
În cele din urmă, am dori să mulțumim Fondului Internațional Visegrad pentru că ne-a oferit oportunitatea 
de a realiza acest manual și de a pune în aplicare celelalte activități ale proiectului, cum ar fi cursuri de 
formare, ateliere de lucru, vizite de studiu și webinarii pentru a promova cele mai bune practici și sisteme 
de susținere a durabilității mediului și a economiei în cele 5 țări partenere. Considerăm că munca noastră a 
contribuit la o mai bună înțelegere a rolului agriculturii durabile și al industriei alimentare în rândul 
actorilor cheie și la schimbarea piețelor agroalimentare către soluții durabile și rezistente la schimbările 
climatice. 

 
Pentru orice informații suplimentare, vă rugăm să vizitați site-ul web al proiectului:  
https://sccd-sk.org/projekty/v4-moldova-eco-agro-food-nova-perspektiva-polnohospodarstva-2/ 
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Slovak Centre for Communication 
and Development (SCCD) 
Pražská 11 
Bratislava, SK-81104, Slovakia 
sccd-sk.org  
 
 

 

Centre Veronica Hoštětín 
Panská 9 
Brno, CZ-60200, Czech Republic 
hostetin.veronica.cz 
 

Katalyst – Agrifood Business 
Incubator 
Vladimir Korolenko 5, ap. 7 
Chisinau, MD-2028, Moldova 
katalyst.md  
 
 

Polish Chamber of Ecological Food  
ul. Kickiego 1/lokal U4 
Warszawa, PL-04373, Poland 
jemyeko.com 

Vox Vallis Development Association  
Nyugati utca 122 
Somogydöröcske, HU-7284, Hungary 
koppanyvolgy.com 

 
 

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and 
Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The 
mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in 
Central Europe. 


