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Cuvânt înainte
Agricultura ecologică reprezintă un sector relativ nou, dar de
mare perspectivă pentru România; ţara noastră beneficiază de
condiţii corespunzătoare pentru a dezvolta agricultura ecologică,
precum solul fertil şi productiv şi nivelul redus de poluare a spaţiului
natural prin comparaţie cu ţările dezvoltate economic, care se
confruntă cu un grad ridicat de industrializare şi cu folosirea
tehnologiilor agricole superintensive, bazate în mare măsură pe
îngrăşăminte chimice şi pesticide de sinteză.
În ultimii 8 ani, suprafeţele cultivate în sistem ecologic în
România au crescut de peste 10 ori, de la 17.438 ha în anul 2000, la
aproape 200.000 ha în 2007. Culturile agricole ecologice sunt
reprezentate în ţara noastră în cea mai mare parte de culturi furajere
şi păşuni, cereale, plante oleaginoase şi proteice, la care se adaugă
materialul vegetal, fructe de pădure, ciuperci, plante medicinale şi
aromatice recoltate din flora spontană.
Studii recente evaluează că, în România, vânzările produselor
agricole ecologice ating aproximativ 2 milioane de euro anual, ceea
ce înseamnă aproape 1% din piaţa agroalimentară totală. Peste 95%
din legumele şi cerealele ecologice româneşti, precum şi produsele
din flora spontană, sunt destinate exportului. Astfel, în anul 2005,
exporturile de produse agricole ecologice au atins valoarea de 20
milioane de euro, în timp ce importurile s-au cifrat la circa 1,5
milioane de euro. Ca atare, se poate aprecia că există rezerve mari de
dezvoltare a unei pieţe interne pentru produsele ecologice.
Pe de altă parte, trebuie precizat că agricultura ecologică nu
este un tip de agricultură „simplistă”, o revenire la „agricultura
tradiţională” practicată în timpurile vechi şi nu este nici similară cu o
„agricultură a sărăciei”. Din contră, ea se bazează pe respectarea unor
reguli şi principii de producţie stricte şi riguroase, în conformitate cu
ghidurile şi standardele naţionale şi internaţionale.
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Ca urmare, practicarea corectă a agriculturii ecologice şi
valorificarea produselor acesteia pe o piaţă specializată trebuie să fie
fundamentate pe cunoaşterea şi respectarea foarte strictă a
principiilor şi practicilor specifice acestui sistem de agricultură.
Autorii
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