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1. De ce sa elaboram o
metoda de diagnostic
in ceea ce priveste
agricultura si mediul
inconjurator in
cadrul unei exploatatii
agricole?
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Elaborarea unui instrument de diagnostic pentru agricultura si mediu in ceea ce priveste o exploatatie agricola se încadrează în contextul general al impactului mediului, a activităţilor umane, precum şi
a conceptului de dezvoltare durabilă consacrat prin Conferinţa de la
Rio în 1992.
La nivel internaţional, un proces de certificare de mediu a intreprinderilor a fost elaborat (Organizaţia Internaţională pentru Standardizare (ISO) 14000) şi începe să fie aplicat.
Aplicarea unei dezvoltări durabile în agricultură se situeaza pe diferite niveluri ale sectorului agricol, dar fermă ca unitate de bază a producţiei agricole din mediul rural, este o componentă esenţială.
Se ia în considerare mediul înconjurător la scara de ferma prin realizarea unei diagnoze a interacţiunilor dintre activitatea agricolă şi mediu, altfel spus un diagnostic al efectelor negative şi pozitive ale activitatii exploatatiei agricole asupra mediului.
Dezvoltarea unei metode de diagnosticare a mediului in ceea ce priveste exploatatia agricola este oportuna în contextul actual:
• Mediul este o componenta puternica a politicilor agricole şi este nevoie de diagnoza pentru a ghida acţiunile de punere în aplicare (de
exemplu: masuri de agricultura si mediu, subvenţiile PAC, stabilirea
certificarii de mediu la o valoare ridicata, recunoaşterea sistemelor
agricole cu valoare naturală ridicată, conversie spre agricultura ecologică...
• Impactul tehnicilor de producţie asupra mediului devine din ce in
ce mai indisociabil in ceea ce priveste paşii sau filialele produselor de
calitate (etichete, AOC (denumire de origine controlata, etc.)
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Introducere

Obiective - fundamente

O prima metodă de evaluare agro-mediu (DAE
SOLAGRO 1), a fost dezvoltata de SOLAGRO în
1995 şi utilizata ca parte din repertoriul de unităţi de producţie agricolă în mediul Midi-Pyrenees (GDAB MP SOLAGRO, 1995 ) şi in Planul
de Dezvoltare Durabilă (PDD) din Tarn. Pentru
a îmbunătăţi această primă versiune, SOLAGRO
a colaborat cu Camera Regională de Agricultură Midi-Pyrenees şi Camera de Agricultură ADVA
din Haute-Garonne. Această cooperare a condus
la crearea a două instrumente de diagnostic: DIALOG şi DIALECTICĂ. Prima este o metodă cuprinzătoare cu mare precizie (scala parcelara);
dialectul este o metoda mai sintetica şi punerea
sa in practica se realizeaza mai usor.

Caiet de sarcini

Scopul său principal este de a permite o evaluare a impactului exploatatiei agricole asupra
mediului. Acesta stabileşte starea actuală a mediului la un moment dat şi trebuie să permita
scoaterea in evidenţa a sistemelor ecologice, sa
identifice practicile riscante şi astfel să sugereze
agricultorului căile de îmbunătăţire.
Acest diagnostic ar trebui să aiba, de asemenea,
capacitatea de a evalua “valoare adăugată” a
mediului, prevăzuta printr-o mai bună gestionare a azotului si a gunoiului de grajd… la fel cum
este o conversatie despre agricultura ecologică
sau despre o schimbare de rotaţie a culturilor .
Diagnostice efectuate în ferme arată că există o
mare varietate de operaţiuni de poziţionare în
raport cu mediul înconjurător. Anumite operaţiuni optimizeaza mai bine decât altele folosind
propriile resurse naturale (sol, climă, biodiversitate…), limiteaza presiunea exercitată asupra resurselor (apă, energie…) şi a efectelor negative
asupra ecosistemelor locale. Acest instrument
urmăreşte să evidenţieze marjele progresului
exploatatiilor pe baza situatiilor reale deja existente.
Această metodă poate fi folosita în orice tip de
fermă în Franţa sau Europa, fie ca vorba despre o ferma de creştere a animalelor pe bază de
plante sau o exploatatie de grădinărit periurbana.
Acest instrument efectuează o evaluare a mediului, fără nici o consideraţie de ordin economic. Cu toate acestea, un modul economic va fi
disponibil în martie 2011.

DIALECTUL trebuie sa permita:
• Folosirea de date semnificative (criterii şi indicatori), uşor de accesat şi de utilizat.
Intelegerea funcţionarii sistemului de producţie
cu practicile sale.
• Efectuarea unei analize cantitative care sa permita o intelegere rapida a mediului printr-un set
de indicatori pentru a evalua, a monitoriza evoluţiile şi, eventual, să compare două ferme. Acest
lucru necesită un număr limitat de indicatori utilizati individual sau impreuna pentru a exprima o
stare sau tendinţă de exploatare vis-a-vis de mediul sau componentele sale. Aceste criterii pot fi,
eventual, în comparaţie cu mediile departamentale, regionale, naţionale sau europene.
• Sensibilizarea agricultorilor să realizeze produse ecologice.
• Integrarea într-un diagnostic complet al exploatatiei, diagnostic tehnico-economic şi uman
şi sa se situeze într-o logică de durabilitate.
• Luarea în considerare a indicatorilor in curs de
reglementare (instalaţiile clasificate, măsurile de
mediu si agricultura (cod de bune practici agricole (CBPA), Directiva privind nitraţii, hambare,
Legea Peisajului, Conferinta de la Rio, certificare
organică, mare valoare de mediu, etc.)

Fundamentele DIALECTULUI
DIALECTUL tine cont de principiile dezvoltate în
Agroecologie, în producţia integrate (dupa Organizaţia Internaţională pentru lupta biologica
(OILB)) şi agricultura biologica).
Fundamentele sale sunt:
• să încurajeze diversitatea, în toate formele sale,
ca bază pentru productivitate şi multifuncţionalitate a agriculturii;
• sa dezvolte o agricultura legata de sol şi adaptata la condiţiile locale;
• sa conserve biodiversitatea, atât animala cat
şi vegetala, motor de functionare a agroecosistemelor (reciclarea elementelor minerale, procese de evitare a pierderilor, optimizarea stocurilor
elementelor minerale disponibile, controlul dăunătorilor);
• sa valorizeze resursele abundente şi sa conserve resursele limitate.

Principiile sale ar trebui să permita:
• asigurarea durabilităţii agriculturii prin minimizarea consumului de resurse non-regenerabile,
fara sa fie epuizate resursele regenerabile;
• găsirea unui echilibru cu natura şi de a profita
de aceasta, în special, să limiteze controlul chimic al dăunătorilor şi al buruienilor fata de plante cultivate (serviciile ecologice);
• menţinerea sau creşterea fertilităţii solului;

• mai multă valoare actiunilor preventive decât
celor curative;
• un interes sporit pentru toate aspectele legate de mediu;
• o abordare cantitativă şi calitativă. Calitatea
este tratată într-un mod literar, completează şi
determina un caracter relativ datelor cantitative. Analiza calitativă permite o localizare a exploatatiei in contextul său istoric, geografic, economic, social şi astfel sa determine relativitatea
rezultatelor şi informaţiilor. Se pot completa, de
asemenea, aspecte care nu sunt luate în considerare în abordarea cantitativă: toate informaţiile de mediu nu pot, într-adevăr, sa fie analizate
folosind date uşor măsurabile.
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• promovarea şi să evidenţierea unei abordari
globale a sistemului care să permită o mai bună
integrare a interrelaţiilor (cutia neagra a sistemului) între diferiţi factori;
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Metoda ne permite să ajungem la un diagnostic
bazat pe patru principii:
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• menţinerea în stare buna a resurselor de apă.
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• evitarea disparitiei speciilor de animale şi plante prezente în zonele agricole;

d ialecte

• limitarea sau a evitarea pierderilor în sistem, se
traduce, în general, prin poluare (eroziunea solului, levigarea azot, etc).
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• menţinerea în stare bună a factorilor de productie indispensabili bunei funcţionari a unui
agroecositem (polenizarea naturala a culturilor
cultivate de către insecte, drenajul natural, confortul animalelor, fertilitatea solului, etc);
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Fig. 1 Schema generala a metodei Dialect

Evaluarea mediului

• Evaluarea liniară între pragul maxim şi pragul
minim

• O abordare globală, care analizează funcţionarea fermei şi care cuprinde două teme: diversitatea exploatatiei şi utilizarea raţională a inputurilor.

Evaluarea nu este neapărat liniara, aceasta poate fi discontinuă, după caz. Este în special in cazul indicatorului consum de energie totala in
care clasele de consum s-au efectuat.

• O abordare tematica a mediului care măsoara impactul activităţii exploatatiei agricole asupra diferitelor compartimente de mediu: apă, sol,
biodiversitate, consumul de resurse.

3. Ponderea criteriilor si indicatorilor

2. Scala de notare
Pentru unii indicatori, este necesar să se definească o scală de evaluare care sa cuprinda o
valoare minimă şi o valoare maximă şi maniera
de a evalua in interiorul acestei scale (liniare sau
nu).
Exemplu: Cazul presiunii fitosanitare, în care indicatorul este egal cu:
Indicatorul = suprafeţele tratate numărul * de
tratamentele in functie de doza aprobata / SAU
• Valoare maxima= 0 tratamente corespund unui
punctaj maxim
• Valoare minimă = 10 tratamente cu o doză intreaga corespund unui punctaj minim.
Acesta valoare înseamnă că la peste 10 trata-

Exemplu: Recuperarea notei “acoperirea terenului in timpul iernii” este exprimata in % din punctajul maxim, fie: % din nota “acoperirea terenului
in timpul iernii” * 8.
Rezultatul de diagnostic agro-mediu se exprimă
prin mai multe puncte:
• Un scor de 100 puncte pentru abordarea de
ansamblu a operaţiunii.
• Un scor de 20 de puncte pentru fiecare din
problemele de mediu.
Situaţia ideală (nota 100 pentru abordarea generală sau 20 de puncte pentru abordare tematică) nu este probabila. Dincolo de valoarea absolută a notelor, mai ales creatorii au dorit sa
ilustreze, plecand de la o situaţie iniţială a expoatatiei diagnosticate, linii de progrese posibile
în domeniul agro-mediu.
Acest document prezinta toti indicatorii utilizaţi
în dialect, obiectivele si metodele lor de calcul.
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• Un coeficient multiplicator se aplică procentajului obtinut.
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Exemplu: Proba individuala din apele freatice
sau din apa râului nerealimentat într-o zonă deficitara primeste 0 puncte.
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Riscurile impactului asupra mediului sunt evaluate cu ajutorul indicatorilor de agro-mediu. Fiecare temă conţine mai multe criterii, care includ
indicatori grupaţi în subcriterii. Diagnosticul se
bazează pe analiza de 8 criterii şi 20 de indicatori. Fiecare indicator este definit printr-un mod
de calcul utilizând variabile cantitative sau calitative.

• Un indicator calitativ este asociat cu o valoare
cantitativă.
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1. Alegerea criteriilor si indicatorilor

• Un procent important este alocat pentru fiecare intrare în tema “Utilizarea raţională a intrării.”
Azotul primeste un procent de 25%, în timp ce
fosforul numai 10%.

eval uare

Instrumentul DIALECT raspunde la 3 niveluri de
evaluare:

Câteva exemple:

d e

Notă: o parte specifică a fost acordata analizei
energetice a exploatatiei agricole. Energia este
într-adevăr o condiţie necesară pe tot parcursul
procesului de producţie. Agricultura, spre deosebire de alte sectoare ale economiei, are caracteristica de a valoriza energia solara (fotosinteza) şi de a o transforma in produse alimentare
vegetale si animale, şi non-alimentare (amidon,
etc). Se pot produce, de asemenea, energii regenerabile pentru societate sau pentru un sistem
propriu (biocombustibili). Inca din anii cincizeci
în ţările industriale, se consumă în mod constant
energii non-regenerabile direct in fermă, sau indirect pentru realizarea de intrări de care este
nevoie pentru culturi sau animale. Analiza energetica urmăreşte să evalueze consumul de diferite energii utilizate în exploataţie (nivelul de
consum, distribuţia între posturi, etc.) – ceea ce
permite să se cunoască şi să se ia în considerare economizarea energiei care era utilizata - şi
sa calculeze eficienţa energetică a exploatatiei care este interpretata dupa tipul de producţie. În
general, eficienţa energetică măsoară gradul de
autonomie al exploatatiei.

Regruparea indicatorilor necesită elaborarea
unei codificari în puncte, astfel încât acestea sa
poata fi combinate în cadrul unui criteriu sau al
unei teme. Coerenţa tuturor indicatorilor într-o
temă se stabileşte prin ponderarea de indicatori.

Man ual

Metoda de evaluare se bazează pe o abordare
dublă:

mente, nota rămâne zero, indiferent de numarul
de tratamente.

d ialecte

inconjurator

15

Globala
Analiza sistemului exploatatiei
si practicile sale

Tematica
Impactul activitatii agricole asupra
diferitelor compartimente de mediu

“Diversitatea” sistemului: 70 de puncte

• Apa (9 indicatori)

• Diversitatea P.V. (productiilor vegetale)
(3 indicatori)
• Autonomie P.A. si a materiilor organice
(5 indicatori)
• Infrastructuri naturale (2 indicatori)

• Sol (indicatori)

Gestiunea indicatorilor: 30 puncte

• Biodiversitate (4 indicatori)

•
•
•
•

N, P, Apa, Fito, Energii (10 indicatori)
Indicatori ai presiunii (4)
Indicatori de rezultat (4)
Indicatori de metode(2)

• Consumul resurselor
(5 indicatori)

di alec te

Man ual

de

evaluare

a

impa ct u lu i

e xplo itat iilo r

a g rico le

a

s u pra

me d i u l u i

Diagnostic agro-mediu al exploatatiei agricole
Structura instrumentului: o dubla abordare
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Nota 1 de la 100

Nota 1 de la 20 pentru fiecare tema

Metodele

Date usor accesibile

Toate instrumentele relationate la DIALECT sunt
accesibile prin intermediul site-ului de Internet al
DIALECTULUI.

Cette méthode ayant pour but de réaliser un audit environnemental global et rapide à l’échelle
de l’exploitation, les données nécessaires à sa
réalisation doivent être facilement accessibles:

A realiza un DIALECT

• déclarations des agriculteurs ;

Aceste analize pot fi efectuate cu privire la rezultatele generale (evaluarea diversităţii, riscului, impactul asupra apei, etc.), dar, de asemenea, si pe un anumit indicator.

Timpul de executie
O evaluare a DIALECTULUI se realizeaza pentru
cele mai multe ferme, cu puţină practică, întro singură zi. Aceasta include timpul de călătorie, vizită la fermă, petrecerea timpului cu fermierul spentru a completa chestionarul (2h), introducerea de date pe Internet şi redactarea unui
rezumat scris (2:30). Tipărirea rezultatelor este
automata şi se poate face în culori. Documentul imprimat poate fi prezentat ca atare agricultorului.
Nota: elaborarea pistelor de activitati nu sunt luate în considerare în acest timp.
Realizarea unei hărţi (de exemplu, plecand de la
o reducere a planurilor cadastrale) aduce, în general, un plus, în ceea ce priveste diagnosticul,
dar poate determina pierderea de timp (jumătate de zi).
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• sa dezvolte repere de agro-mediu pentru un
tip de exploatatie şi / sau pentru un teritoriu.
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• sa compare rezultatele obtinute la alte ferme;
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O baza de date a tuturor diagnosticelor realizate este disponibila pe Internet. Aceasta permite
in mod evident:

Obiectivitatea în analiza şi cunoaşterea sistemelor agricole ecologice sunt necesare pentru a interpreta şi dezvolta căi de îmbunătăţire.

a

A compara – a alege – a
analiza

Pe lângă o bună cunoaştere a tuturor tipurilor
de culturi şi animale, este de asemenea necesar
să existe o capacitate de sinteză şi o imagine de
ansamblu a tuturor fluxurilor de intrare şi de ieşire a unui sistem dat.

eval uare

• un manual de utilizare a site-ului dialect

Competente necesare

d e

• un site web pentru introducerea de date, calculul indicatorilor şi imprimarea rezultatelor in
format pdf;

• documents consultables sur place (comptabilité, carte, déclarations, carnet d’enregistrement,
etc.)

Man ual

• un chestionar de ancheta care permite colectarea de informaţii în primul rând cantitative (rotaţia culturilor, septel, evolutia culturilor şi animalelor, produse, etc).

• observations directes ;

d ialecte

DIALECTUL presupune:
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3. Abordarea
globala a
sistemului
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Relaţiile dintre agricultură şi mediu sunt complexe şi multiple. Sistemul de “exploatatie agricola”
este în interacţiune permanentă cu mediul înconjurator din care isi extrage resursele sale, de care
este conditionat in mare parte si în care activitatea sa are un impact atât pozitiv cât şi negativ.
Numai o abordare globala a exploatatie permite
o analiză a relatiilor reciproce dintre diferiti factori ai sistemului şi pune astfel in evidenta coerenţa de agro-mediu a exploatiei fata de mediul
său natural. Luarea în considerare a intregii exploatatii (in locul analizelor sectoriale ale atelierelor sau a numitor practici) permite actualizarea interacţiunilor (între loturi, între culturi, între
ateliere de lucru, între practici…) şi de a le ierarhiza fata de impactul lor asupra mediului.
Această abordare globala a exploatatiei este împărţita în două teme:
• diversitatea exploatatiei (70 de puncte), care
evaluează factorii structurali ai acesteia: alegerea sistemelor de producţie şi modurile de comportament, dar şi organizarea spaţiului.
• utilizarea raţională a inputurilor agricole (30 de
puncte) care evalueaza pentru fiecare dintre ele
nivelul de consum şi pentru altele calitatea lor
de gestionare.

Aceasta introducere priveste datele generale
care au legatura cu exploatatia agricola studiata, evident numele si motivul social al exploatatiei, anul de referinta, tipul de productie principala
si secundara, contractele subscrise, semnele de
calitate, altitudinea si pluviometriea.
In plus, prezenta unei baza de date comune este
disponsibila in DIALECT on line. Acesta face referire la suprafata comunei, la numărul de hectare din pădure in SAU, în STH, altitudinea medie,
OTEX dominant, parte din zonele Natura 2000
din localitate, zonele vulnerabile Natura 2000,
scorul “sistemele agricole cu valoare naturală ridicată” în 1970 şi 2000 şi statutul lor. Alte date
sunt disponibile, de asemenea, densitatea dumbravilor, iazuri de peşte, clasificarea în PNR, PN
sau in zona vulnerabila, bilantul azotului, riscul
de eroziune, abandonul terenurilor agricole, evolutia populaţiei şi SAU. Aceste date permit construirea peisajului agricol şi natural al exploatatiei şi precizeaza contextul mediului în care evoluează. Aceasta baza de date are drept scop de a
îmbogăţi abordarea calitativă şi de a facilita activitatea de diagnosticare. Această bază de date
este disponibilă numai pentru Franţa.

Abordarea globala a exploatatie (100 puncte)
Tema: Diversitatea exploatatiei agricole
(70 puncte) – 10 indicatori
• Criteriu – Diversitatea productiilor vegetale,
rotatia culturilor si acoperirea solului
(30 puncte – 3 indicatori).
• Criteriu – Diversitatea productiilor animale,
autonomia si transferul fertilitatii (22 puncte – 5
indicatori).
• Criteriu – Infrastructuri naturale (18 puncte – 2
indicatori).
Tema: Utilizarea rationala a intrarilor
(30 puncte) – 10 indicatori
Criteriu – Azot (7,5 puncte – 3 indicatori).
Criteriu– Fosfor (3,0 puncte – 2 indicatatori).
Criteriu– Apa (6,0 puncte – 2 indicatori).
Criteriu– Fitosanitare
(7,5 puncte – 1 indicatori).
Criteriu– Energii (6,0 puncte – 2 indicatori).
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Date generale ale
exploatatiei agricole

Indicatorii fiecaruia dintre aceste criterii si
teme sunt precizate in paginile urmatoare.

Tema: diversitatea
exploatatiei
Sistemele de productie prea specializate (fie vegetale sau animale) genereaza un impact negativ asupra mediului, deoarece acestea simplifica
excesiv relaţii complexe între agricultură şi mediul natural (simplificarea ocupaţiei solului, pierderea diversităţii domestice si naturale, pierderea de complementaritate între specii şi producţii, înlocuirea fenomenelor naturale sau biologice
prin folosirea intrarilor…). Impactul asupra mediului se referă la apă (calitate, cantitate) asupra
solului, aerului, biodiversităţii, consumului de resurse şi producerea de deşeuri.
Impactul negativ al sistemelor de producţie prea
specializate asupra mediului este chiar mai puternic decât aceste sisteme care sunt dezvoltate
pe scară largă în teritorii1. Astăzi, specializarea
sistemelor de producţie a dus la concentrarea
geografică a producţiilor cu regiunile specializate în producţiile animale şi în alte culture vegetale. Această organizare spaţială a producţiilor
isi arata limitele sale nu doar in ceea ce priveste
impactul de mediu, dar, de asemenea, si in plan
social şi chiar economic.
În ceea ce priveşte impactul asupra mediului,
este vorba pe de o parte despre poluările asociate cu gunoiul de grajd în exces în raport cu
capacitatea de absorbţie a solului, iar pe de alta
parte despre poluarea apelor cu nitraţi ai îngrăşămintelor sau resturilor de plante; de asemenea, reţineţi că această organizaţie spaţială ge-

nerează fluxuri semnificative de trafic între regiuni specializate (paie, furaje, animale…), cu un
impact semnificativ asupra mediului şi transportului.

Diversitatea culturilor reflectă diversitatea ocuparii spatiului sau solului exploatatiilor agricole.

Astfel, această evaluare de mediu se bazează pe
următoarele principii:

• rolul de reglementare biologica: aceasta reduce răspândirea bolilor şi dăunătorilor în spaţiu;

• culturilor perene (pomicultura, viticultura, horticultura…)

• Prezenţa atelierelor de crestere a animalelor în
echilibru cu posibilitatile mediului natural, adică
hrănite în principal cu produse din exploatatie
şi care să permită reciclarea de subproduse şi
materii organice la fermă de maniera interna si
echilibrată.

Culturi
anuale

• Prezenţa infrastructurilor naturale distribuite
uniform pe toate marginile terenurilor agricole. Aceste elemente naturale au 4 functii principale: zona tampon şi filtru de fluxuri poluante ale parcelelor agricole (nitraţi, fosfaţi, materii
în suspensie, resturi de plante), zona de control
hidraulic (scurgere redusă, eroziune, stocarea
apei, controlul inundatiilor); zona de control biologic (reducerea în intensitate a bolilor şi atacurile dăunătorilor) şi, de asemenea, cresterea diversitatii plantelor şi animalelor.
Astfel, trei criterii suplimentare sunt luate în considerare pentru evaluarea diversitatii exploatatiei:

Culturi
perene

Plafon

10

10

• Un criteriu pentru “infrastructura naturala”
evaluat la 18 de puncte sau 26% din diversitate.
Tema

Diversitatea exploatatiei

Criteriu

Diversitate productiilor
vegetale si acoperirea
solului

Numar de indicatori

3

Suprafaţă speciei (%
SAU) * 10 - 1 punct pentru fiecare specie
1 specie = grâu, grâu
dur, varza, porumb (cereale, siloz,...)

Suprafaţa speciei (%
SAU) * 10 - 1 punct pentru fiecare specie
1 specie = mere, pere,
struguri…

(> = 2 ans)

Suprafetele de tipul pajişte temporară (în%
din SAU) * 10 - 1 punct
pentru fiecare tip
Pasuni
temporare

10

1 tip = 1 o singura graminee, doar leguminoase, un tip de amestec (în acest caz, se
înmulţeşte scorul cu
numărul de specii)

d e

• Un criteriu pentru producţia vegetală intitulat
“diversitate de plante şi acoperirea solului” evaluat la 30 de puncte sau 43% din diversitate.
• Un criteriu privind producţia de animale intitulat “Diversitatea productiilor animale, autonomie
şi transferuri de fertilităţi” evaluat la 22 de puncte sau 31% din diversitate.

Mod de calcul

PN/STH:
pasuni
naturale,
ferme

Suprafata in STH (in %
din SAU) * 10
10

Plafonul global pentru
pasunile temporare +
STH: 8 puncte

Nota:
• Este maxima – pentru mai mult de 10 specii
echivalente - 13 puncte.
• Acesta este liniară de la 0 la 13 si între 0 şi 10
specii echivalente
• Dacă suprafaţa în monocultură depaseste mai
mult de o treime din SAU, 1 punct este eliminat.

Indicator 1

Diversitatea productiilor vegetale

Nota maxi.

13 puncte

s u pra

Indicatori

a

• O anumita diversitate de ocupare a terenului,
dar şi o complementaritate de culturi în spaţiu
(asolament) şi de timp (de rotaţie).

a g rico le

Prin urmare, o buna diversitate este definita prin:

e xplo itat iilo r

Metoda de calcul: număr echivalent de specii

impa ct u lu i

• STH (pajişti naturale, pajisti semănate timp de
6 ani).

me d i u l u i

•păşuni temporare (2-6 ani)

a

• exploatatiile diversificate de multiculturi si
cresterea animalelor sunt cele care oferă condiţiile cele mai favorabile pentru protecţia mediului şi gestionarea resurselor naturale, cu condiţia
sa existe o bună gestionare a intrărilor.

• recoltele anuale (culturi de câmp şi legume)

eval uare

• conservarea mediului prin activităţi agricole
trece prin diversitatea şi complementaritatea de
producţie în spaţiu şi timp, la nivelul fermei, sau
dacă nu pe plan local.

Pentru a înţelege diversitatea de utilizare a terenului, există patru categorii de culturi:

Cazuri speciale:
Inierbarea in viticultură şi pomicultura este ase-

Man ual

• este necesar să se realizeze o analiză mai cuprinzătoare, acea a sistemului de producţie.

• rolul unui control hidraulic: reduce scurgerile
şi eroziunea.

d ialecte

• simplă analiză a practicilor agricole nu este suficientă.

Diversitatea culturilor joacă un rol pozitiv dublu
în relaţii între agricultură şi mediul înconjurător:
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menea unei pajişti naturale sau temporare, în
funcţie de caz. Ţinând cont de permanenta de
acoperire cu vegetaţie (absenta plivitului chimic) şi rata de acoperire reală pe suprafata inierbata. .
Turmele pasuneaza vara (2 cazuri):

• acestea sunt turme colective, animalele pleaca cu altele pe suprafete mai importante (uneori câteva mii de hectare) pentru mai multe luni.
Aceste turme nu pot fi numărate în SAU (probleme privind afectarea suprafetei). Animalele sunt
considerate ca “iesite” din exploatatie.
Practici privind “odihna solului” (2 cazuri):
• de cel putin 5 ani sunt considerate ca o cultură anuala.
• de mai mult de 5 ani sau chiar de 5 ani sau fix
sunt considerate ca o pajiste temporara mixta
(numărul de specii cultivate este luat în considerare - a se vedea calculul de mai jos).

evaluare
de
Man ual
di alec te
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• inversarea suprafeţelor furajere leguminoase
duce la mineralizarea azotului adesea greu de
gestionat.
Cu toate acestea, se consideră că optimul agronomic de ocupare ar scădea la 33% din SAU.
Metoda de calcul:
Indicator: Suprafata de legume / SAU.
• în cultură pură, suprafaţa de teren este socotita în întregime;
• pentru suprafeţele în pajişti naturale: standardul este de 20% din suprafata, dar o estimare reala se poate realiza.
• pentru păşuni temporare, in amestec graminee
şi leguminoase: standardul este de 50% din suprafata, dar o estimare reala se poate realiza.
Nota:
Este maxima la peste 33% - 7 puncte.
Este lineara de la 0 la 7 si intre 0 si 33% din leguminoase.

Pajişti temporare mixte:
fiecare specie este înregistrată, metoda de calcul este urmatoarea:
numărul de specii semănate * Suprafetele în cauză / SAU* 10.
Exemplu: o pajişte graminee-lucerna care acoperă de la 10 ha pana la 120 ha din SAU determina următorul punctaj: 2 * 10/120 * 10 = 1.67
puncte.
Mixte culturi (cereale + leguminoase, rasaduri...):
acelaşi principiu.

Indicator 2

Leguminoase

Nota maxi.

7 puncte

a

impa ct u lu i

e xplo itat iilo r

a g rico le

a

s u pra

me d i u l u i

• ele fac parte din exploatatie (din SAU), deoarece acestea sunt singurele animale din fermă care
stau pe domeniile identificate ale exploatiei: ele
sunt apoi numărate în STH.

• efectuarea de culturi de leguminoase, cum ar
fi mazărea este greu de controlat si poate cauza
scurgeri de nitrat mai ales după cultură;

Prezenţa leguminoaselor în rotaţie permite:
• Un transfer de fertilitate din aer catre sol prin
fixarea simbiotica a azotului atmosferic produs
de legume.
• Un transfer de fertilitate catre culturile asociate sau urmatoare.
• Reducerea folosirii îngrăşămintelor minerale
de sinteza: nu există niciun aport de îngrăşăminte minerale, pentru leguminoase, există o reducere a dozei pe următoarele culturi (de exemplu,
la porumb în urma unei culturi de soia, se recomandă reducerea dozei de îngrăşăminte minerale de la 30 la 50 de unităţi).
Consecinţele prezenţei leguminoaselor în rotaţia
pentru exploatatie este:
• Îmbunătăţirea balanţei energetice în care achiziţionarea de îngrăşăminte de azot cântăreşte
greu;
• consolidarea autonomiei exploatatiei (mai puţine achiziţii de îngrăşământ, dar de asemenea
mai putine achiziţii de concentrate de proteine
pentru hrana animalelor).
Trebuie remarcat, totuşi, că:

Indicator 3

Acoperirea solului iarna

Nota maxi.

10 puncte

Prezenţa acoperirii solului în timpul iernii permite:
• reducerea riscului de percolare sau de formare
de reziduuri de plante şi nitraţi în apele subterane sau de suprafaţă;
• reducerea scurgerilor (rugozitate, infiltrare) şi
fenomenelor de eroziune.
Daca solul este acoperit de o cultură de iarnă
până în vara, protecţia împotriva furtunilor erozive din aprilie, mai, iunie este aproape completa.
Daca solul este acoperit de o cultură intermediară înaintea unei culturi de primăvară, protecţia
este mai mica, dar exista prin intermediul rădăcinilor reziduale ale culturii intermediare prin care
se fixeaza sol.
Acoperirea solului este evaluata în timpul perioadei de iarna între 01 decembrie şi 1 martie.
Zona acoperită iarna este compusa dintr-o vegetaţie multianuala sau cultură semănata până
la 1 decembrie.
Culturile intermediare între două culturi principale (impiedicarea nitraţilor, îngrăşăminte organice…) sunt, de asemenea, incluse în acest indicator cu condiţia ca acestea sa fie semănate înainte de 1 decembrie şi distruse după 01 martie.
Regenerarile naturale ale culturilor anterioare
sunt înregistrate cu condiţia ca acestea sa nu fi
facut obiectul, înainte de 1 martie, aratului sau
distrugerii chimice.
Inierbarea în arboricultură sau viticultura este
recunoscuta în mod proporţional cu suprafaţa
reală inierbata între 1 decembrie şi 1 martie.

Diversitatea productiilor animale

Nota maxi.

3 puncte

Prezenţa turmelor de animale sau atelierelor de
produse animaliere din cadrul fermei este considerata a fi favorabila mediului (de la un anumit prag) pentru efectele sale asupra diversităţii
culturilor, rotaţiilor, acoperirii şi protecţiei solului, organizarea spaţiului, transferurile de fertilitate între parcele, calitatea solului, etc.
Prezenţa (sau introducerea) cresterii animalelor permite anumite echilibruri cu ecosistemele, o mai bună exploatare a resurselor naturale
ale fermei şi, astfel, la recurgerea mai limitata la
substanţe chimice. Astfel, in agricultura ecologică, este foarte dificila de a conduce sistemele de
producţii vegetale în lipsa unor animale.
Mai mult decât atât, unele zone ale teritoriului nu
pot fi menţinute şi promovate decat prin prezenţa de turmelor de erbivore (gestionarea pajiştilor umede, peluzelor uscate terenurilor in pantă).
Prezenţa animalelor, cu toate acestea, este benefică doar în cazul în care numărul de animale (sau
dimensiunea turmelor de animale) este în concordanţă cu potenţialul natural, altfel spus daca
alimentatia animalelor şi a efectivelor provine din
exploatatie sau lipsa exploataţiilor vecine.
În caz contrar, efluenţii produsi sunt în cantităţi prea mari pentru a fi reciclati în solurile exploatatiei, fără a genera riscuri de poluare; ferma
are o autonomie alimentara redusa care necesită achiziţionarea de furaje care trebuie apoi de
multe ori să fie importate din alte regiuni, în special regiunile cerealiere pentru concentrate (impactului negativ asupra mediului in ceea ce priveste transport).
Autonomia alimentara scazuta a fermelor are ca
si corolar specializarea sistemelor de producţie
şi mai mult, a tuturor regiunilor şi a consecinţelor
sale cunoscute asupra mediului.
Acest sistem de notare discriminează fermele
care nu au efective de animale pentru motivele
deja menţionate şi, în special deoarece acestea
nu participa ca ferme neautonome la specializarea exploatatiilor si a regiunilor producătoare de
furaje pentru fermele de animale de reproduce-

> 15 UGB at.
(sau de la 10 femele la 6 000 l)

Bovine de
carne si cabaline

> 10 UGB at. (sau 10 femele)

Caprine de
lapte

> 15 UGB at. (sau 50 femele)

Ovine de lapte

> 10 UGB at. (sau 50 femele)

Ovine de
carne

> 10 UGB at. (sau 60 femele)

Porcine

> 5 UGB at.(sau 10 femele)

Pasari de
curte

> 2 UGB at. (sau 200 animale)

me d i u l u i

Indicator 1

Bovine de
lapte

s u pra

5

Prag minim pentru turma
principala

a

Numar de
indicatori

Septel

Nota: UGB at. = UGB alimentatie totala
Numai efectivul principal este luat in calcul prima data (categorie de septel care are maxim
UGB). Scorul de 2 puncte se acordă în cazul în
care unul dintre efectivele de animale depăşeste
pragul minim.
Prezenţa a doua turme sau a doua efective (dincolo de praguri) permite acordarea punctajului
maxim (3 puncte), datorită complementarităţii
posibile (furaje, gestionarea spaţiului, valorizarea de subproduse…).
De exemplu, se poate cita prezenţa unei cirezi
de vaci de lapte pentru a valoriza refuzul de turme de ovine de lapte sau utilizarea de zer sau
zer în hrana porcilor.
Notă:
• O producţie animală semnificativa: 2 puncte.
• Două productii de animale (1 turmă principala
+ 1 turma secundara): 3 puncte.

Indicator 2 & 3

Autonomia furajelor grosiere si
autonomia concentratelor

Nota maxi.

14 puncte

O buna diversitate optimizează fluxurile interne
ale exploatatiei, şi în special hrana animalelor. Se
urmăreşte prin acest criteriu sa se măsoare gradul de adecvare (sau) al turmelor (x) cu potenţialul pedoclimatic local. Acest lucru poate duce
la încărcare, dar este de multe ori specific pentru
erbivore şi interpretarea aceasta variază în funcţie de teritoriu.
Erbivorele consuma furaje grosiere si energie si
proteine complementare (concentrate). Granivorele consuma în primul rând “concentrate”.

a g rico le

Criteriu

Diversitate productiilor animale,
fluxuri interne pentru alimentatie
si transferurile de fertilitate prin
materie organica

e xplo itat iilo r

Diversitatea exploatatiei

impa ct u lu i

Tema

Mod de calcul: Diversitatea producţiei animaliere este abordată plecand de la efectivele pe categorii de animale şi ţinând seama de un minim
pe categorie (a se vedea tabelul de mai jos):

a

• Daca indicatorul este cuprins intre 30% si
100%, nota este intre 0 si 10.

eval uare

• Daca indicatorul < 30%, nota este nula.

d e

Nota:

Man ual

Indicator: Suprafata acoperita iarna/SAU.

re, cu toate consecinţele asupra mediului induse.
Ferme cu animale au un potenţial de bonus de
puncte acordate în funcţie de nivelul lor de autonomie alimentara.

d ialecte

Modul de calcul:
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S-au masurat, prin urmare, fluxurile interne pentru hrana animalelor in ceea ce priveste autonomia alimentara a furajelor si concentratelor, care
permit aceeaşi metodă de calcul, indiferent de
tipul de animal, şi s-au luat in totalitate aceste
efective. Nu am ales voluntar evaluare plecand
de la economie (probleme de variabilitate a preţurilor unitare de intrări).

di alec te

Man ual

de

evaluare

a

impa ct u lu i

e xplo itat iilo r

a g rico le

a

s u pra

me d i u l u i

Acest calcul poate să ia în considerare următoarele cazuri relativ frecvente şi să prezinte diferite nuanţe în ceea ce priveşte modul de hrana al
animalelor:
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Bovine - Ovine – Caprine de lapte sau carne:
• Sistemul obisnuit de siloz de porumb + turte
furjere din soia sau concentratele bogate in proteine: autonomie pe FG, dar cu foarte mare dependenţa de concentrate, cu încărcare mare, în
general, necorespunzătoare cu potenţialul local,
autonomie alimentara scazuta.
• Sistemul bazat pe erbicee: erbivorele consuma o varietate de iarbă, cu un procent ridicat
de proteine, care poate permite o autonomie alimentara în FG + concentrate.
• Dacă există prea multe animale (de încărcare
mare), exploatatia nu va fi independenta şi în conformitate cu capacităţile mediului natural (probleme de dejectii, cresterea zonelor furajere…).
• Daca incarcarea este potrivita, autonomia şi
maximizarea fluxurilor interne, inclusiv dejectiile, nu vor avea probleme (mai putine riscuri) de
poluare.
Porcine sau păsări de curte:
• Ferme pot autoproduce hrana lor şi atinge
un anumit grad de autonomie. Legatura cu solul este astfel prezentă, chiar dacă suprafeţele în
cauză sunt mai mici decât cele pentru furajele
grosiere (oportunităţile pentru hrana mai multor
animale cu un hectar de cereale, de exemplu).
• Aceste animale pot fi, de asemenea, hrănite
plecand de la subproduse ale altor productii ale
fermei (zer), ceea ce reprezinta o modalitate de
limitare a productiei de deşeuri sau a efluentilor.
Moduri de calcul:
• Autonomie alimentara in furaje grosiere (FG):
FG autoproduse (t MS)
Autonomie FG (in %) =
Consum total in FG (t MS)
Nota este liniară din 60% din autonomie pana
la 100% (valoare maxima= 3.5 puncte). Mai putin de 60% din autonomie, niciun punct. Trebuie, desigur, sa existe cel puţin o turma in cadrul
fermei.
Lucernă deshidratată, subproduse de IAA (celuloză, cereale…) sunt incluse în FG achiziţionate.
Aşternuturile de paie nu sunt luate în calcul.
• Autonomie alimentara a concentratelor:
Concentrate autoproduse
Autonomie concentrate =
(in %)

Concentrate totale

Nota este liniară de la 60% din autonomie pana
la 100% (valoare maximă = 10,5 puncte). Mai pu-

tin de 60% din autonomie, niciun punct. Trebuie, desigur, sa existe cel puţin o turma la fermă.
Concentratele autoproduse sunt calculate plecand de la randamentele de pe suprafeţe. Concentrate exogene la exploatare sunt obţinute
prin achiziţii.
Cereale vândute şi apoi rascumpărate în furajere, sunt luate in calcul în achizitii, pentru a încuraja fermierii să produca propriile concentrate
Reguli de combinaţii:
• În cazul în care furajele grosiere (FG) şi concentrate consumate depăşesc fiecare 5T, autonomia în FG este evaluata de la 0 la 3.5, autonomia concentratelor este evaluata de la 0 la 14.
• Dacă nu există nici FG in alimentatie (de exemplu, FG <5 T) şi în cazul în care concentrate sunt
mai mari decât 5T, autonomia concentratelor
este evaluata de la 0 la 14.
• Dacă nu sunt utilizate concentrate (concentrate <5T), autonomia în FG este notata de la 0
pana la 14.
Indicator 4

Proximitatea aprovizionarii

Nota maxi.

1 punct

Metoda de calcul:
Cu scopul de a tine cont de importanta sociospaţiala din practica precedenta, achiziţiile de
alimente (furaje şi concentrate), produse într-o
exploataţie situată la cel putin 50 km de ferma,
sunt luate în considerare.
• În cazul în care mai mult de 50% din concentratele achiziţionate provin de la mai mult
de 50 de km.................................................... 0 puncte
• Daca mai mult de 50% din furajele verificate
provin de la distanta mai mare
de 50km.............................................................0 puncte
• În cazul în care mai puţin de 50% din furaje şi concentrate provin de la mai mult
de 50 de km .......................................................1 punct
Indicator 5

Intretinerea organica a solurilor

Nota maxi.

4 puncte

Materii organice (transferate şi / sau restituite)
permit:
• transferul fertilitatii catre sol si între parcelele
exploatatiei;
• menţinerea starii organice a solului.
Ele oferă carbon formelor mai mult sau mai puţin avansate, dar si minerale. Cu cat, materia organică este evoluata (C / N mai sus), cu atat ea
contribuie la îmbunătăţirea caracteristicilor fizice, chimice şi biologice ale solului.
Furajele grosiere şi concentratele produse pe un
teren sunt susceptibile de a fi reciclate prin intermediul gunoiului de grajd si pe alte parcele
ale fermei. Acest flux de biomasă contribuie la
dezvoltarea fertilităţii solului.
Diferite tipuri de materii organice nu asigura
aceleaşi caracteristici de transfer. Materiile avansate (compost…) au multe avantaje fata de ma-

Numar de indicatori

2

• pajişti naturale umede şi uscate
• itinerarii cu pasuni sau livezi

Indicator 1

Suprafata in structura ecologica
(IAE)

• alte elemente: campuri cu flori, benzi inierbate,
iazuri, izvoare, turbarii.

Nota maxi.

11 puncte

Prezenţa acestor elemente este estimata de suprafeţele respective.

Prezenţa unor elemente naturale, distribuite uniform pe intreaga suprafata a fermei este importanta, deoarece aceste elemente naturale poziţionate de cele mai multe ori la marginea parcelelor agricole îndeplinesc cele mai multe funcţii
agronomice şi de mediu.
Suprafetele de compensatie ecologica joaca un
rol în:
• controlul biologic şi al biodiversităţii
• reducerea fluxului de poluanţi in agricultura
• control hidraulic.
Controlul biologic
Elementele naturale favorizeaza dezvoltarea organismelor auxiliare pradatoare ale organismelor fitofage dăunătoare culturilor. Astfel, elementele naturale reduc proliferarile masive si
brutale ale parazitilor culturilor.
Aceste auxiliare sunt de exemplu gândaci, microhymenoptere, artropode aphidophagous...
Contribuţia la biodiversitate
Zonele de tranziţie între mediu deschis (câmpuri) şi zonele împădurite au o mare biodiversitate, deoarece acestea adaostesc specii comune
pentru ambele medii. Elementele naturale sunt
adaposturi ale biodiversităţii vegetale şi a lanţul
trofic a adăposturilor de biodiversitate animala.
Ele sunt o resursă de hrană şi un adăpost pentru păsări şi animale sălbatice. Continuitatea elementelor naturale în spaţiu este importanta pentru mobilitatea faunei (rol de coridor).
Reducerea fluxurilor de poluanti în agricultură: nitraţi, fosfor, solide în suspensie, resturi de plante
Elemente naturale juca un tampon sau filtru visa-vis de protecţia apei. Procesele de purificare
sunt absorbtia prin rădăcini a azotatului si a fosforului prin plante, denitrificare microbiana anaeroba în perioada de saturaţie, descompunerea

Metoda de calcul:
Zona de compensare ecologica = Suma (suprafata tipului de element natural) / SAU.
Notă:
• Dacă indicatorul> 10%, nota este maximă (11
puncte).
• Dacă indicatorul este între 0 şi 10%, nota este
liniara între 0 şi 11.
Indicator 2

Dimensiunea medie a parcelelor

Nota maxi.

7 puncte

Parcelele prea mari:
• agravarea problemelor dăunătorilor (răspândirea de boli şi dăunători);
• creşterea gradului de utilizare a inputurilor;
• încurajarea scurgerilor şi eroziunii;
• favorizarea formării în apelor a inputurilor (nitraţi, fosfati, pesticide);
• creşterea eterogenitatii intre parcele: cu cat
parcela este mai mare, cu atat este mai mare riscul de a fi eterogena si mai dificil de a adauga
intrarile.
Philippe VIAUX (FITC) stabilieste ca dimensiune
rezonabila pentru culturile mari in jur de 10 ha.
Gabriel WATCH (Memento din Agricultura Ecologica), stabileste această mărime între 5 şi 10 ha
maxim: pentru a beneficia în domeniu de echilibru între insectele existente în dumbravi.
Pierre Feron (CBGP) recomandă o dimensiune
maximă de 5 ha având în vedere necesitatea de
a respecta resursele de apă şi biodiversitatea.
Metoda de calcul:
Indicator: dimensiunea medie a parcelelor

me d i u l u i
s u pra

Infrastructuri naturale

a

Criteriu

Notă: lăţimea tufărişurilor este măsurată in functie de coroana. Pentru tufisurile din jurul arborilor, această lăţime este de obicei aproape de
7 m.

a g rico le

Diversitatea exploatatiei

e xplo itat iilo r

Tema

• elemente continand arbori: tufisuri, liziere, zavoaie, arbori izolaţi

impa ct u lu i

• între 0% şi 100%, nota este liniară între 0 şi 4.

a

Notă:

Pentru a reflecta diversitatea şi importanţa elementelor naturale ca terenurile agricole, evaluarea de mediu se bazează pe prezenţa a trei tipuri
de elemente naturale:

eval uare

Indicator: suprafata receptoare de materii organice (inclusiv pasunile si restituirea rezidurilor )
/ SAU.

d e

Metoda de calcul:

Controlul hidraulic
Elementele naturale permit o reducere a scurgerii prin infiltrarea apelor, si deci o stocare a apelor in sol şi reducerea fenomenelor de eroziune.
Elementele naturale permit controlul inundatiilor
prin reducerea de scurgeri, prin stocarea apei în
bazine-tampon si in zone umede, pe fundul văilor.

Man ual

Restituirile de paie, coceni de porumb, vreascuri
de viţă de vie sunt considerate o contribuţie a
materiei organice (MO), la fel ca şi păşunatul animalelor.

microbiană a reziduurilor de plante, sedimentarea solidelor în suspensie.

d ialecte

teriile mai puţin avansate, cum ar fi gunoiul de
grajd şi nămolul care au mai mult de un rol de
fertilizant decat un rol asupra echilibrului de humus al solului.
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Graniţa dintre parcele este o cultură diferită sau
un element natural, cum ar fi un tufis, o padure...
Barierele, inclusiv tufisurile joase nu sunt considerate ca o graniţă între loturi, cu excepţia cazului în culturile sunt diferite.

despre azotul mineral al îngrăşămintelor, dar si
despre azotul din materiile organice gestionate, care sunt aplicate cu echipament specific de
răspândire: compost, gunoi de grajd, nămol...

Notă:

• Dacă indicatorul> 200 kg / ha UAA, nota este
zero.

• Dacă indicatorul> 10 ha, nota este zero.

• Dacă indicatorul <50 kg / ha SAU, nota este
maxima (2,5 puncte).

Tema: utlilizarea
rationala a intrarilor

• 120 kg de azot organic pe hectar corespund
unui aport de 24 de tone / ha de gunoi de grajd
de bovine sau 30 m3 / ha balegar de porc.

Azot

25%

Fosfor

10%

Apa (irigatii)

20%

Protectie fitosanitara

25%

Energii

20%

Total criterii

100%

Criteriu

Azot

Nota maxi.

7,5 puncte

Nombre indicateurs

3

Man ual

de

evaluare

impa ct u lu i

Pentru fiecare dintre cele 5 intrari, vom utiliza
criterii de consum sau presiune si pentru unele,
criterii de gestiune bazate pe bilanturi pentru N
si P sau pe eficacitatea energiei.

a

a

Importanta intrarilor

a g rico le

5 intrari sunt analizate:
Criterii

di alec te

• Dacă indicatorul este cuprins între 50 şi 200 kg
/ ha UAA, nota este liniară 2.5-0.

• Dacă indicatorul <5 ha, nota este maximă (7
puncte).

e xplo itat iilo r

s u pra

me d i u l u i

• Dacă indicatorul este între 5 şi 10 ha, nota este
liniară între 7-0.

Notă:

O buna gestiune a azotului necesită un control
al acestuia, indiferent de originea sa: organica,
anorganica, sau fixarea simbiotica prin legume.
Obiectivul principal al unei bune gestiuni a azotului este echilibrul intre bilanturi la nivelul diferitelor culturi, dar si la nivel de exploatatie.
În plus, divizarea contribuţiilor limitează riscul
de pierderi.
Criteriul de evaluare “gestionarea azotului” include trei indicatori:
• indicator de presiune de azot: 2.5 puncte
• indicatori ai bilantului de azot: 4.5 puncte
• indicatori de fracţionare: 0.5 puncte
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De exemplu:

• 200 kg de azot organic pe hectar corespund la
un aport de 40 tone / ha de gunoi de grajd bovine sau 50 m3 / ha balegar de porc.
De remarcat
• În cazul în care azotul organic sau anorganic
este prevăzut într-o cantitate satisfăcătoare: leguminoasele fixeaza cu prioritate azotul atmosferic.
• În caz contrar (fertilizarea cu azot): legumele
fixeaza cu prioritate azotul din sol.
Acest fenomen nu este luat în considerare de dialect. Astfel, cu cat cantitatea de legume de pe
o parcelă creşte, cu atat creşte azotul prin fixare simbiotică. Această constatare nu este verificata într-un caz de fertilizare. Aceasta metoda
de calcul poate duce la supraestimarea anumitor cantitati de azot care trebuie să fie relativizate în sinteza literaturii. În caz contrar, fixarea
simbiotica poate fi subestimata şi poate duce la
bilanturi negative de azot asupra anumitor ferme ecologice.
Indicator 2

Bilantul CORPEN al exploatatiei

Nota maxi.

4,5 puncte

Mod de calcul:
Se realizează pe de o parte, o medie generală pe
toate suprafeţele.
Nu se tine cont de mineralizarea de humus a solului, nici de disponibilitatea de azot organic din
timpul anului (se cuantifica azotul total adus,
chiar dacă totalitatea azotului nu este utilizabila
in cadrul culturii actuale). Se consideră că ferma
este in “ritmul sau normal”.
Luând în considerare leguminoasele: aporturile prin fixarea simbiotica corespund conţinutului azotat al biomasei recoltate (cereale, fân, păşuni) sau păşunate. În cazul asociaţiilor, se estimeaza ponderea leguminoaselor în componenţa
floristica.

Indicator 1

Presiunea azotului controlabil

Notă:

Nota maxi.

2,5 puncte

• În cazul în care bilantul> 50 kg N / ha UAA,
nota este zero.

Metoda de calcul:
totalitatea azotului raspandit în timpul anului
pe fiecare parcelă este cuantificat: este vorba

• Dacă indicatorul este între 0 şi 50 kg N / ha
UAA, nota este liniară între 4,5 şi 0.

Indicator 3

Fractionare scazuta

Indicator 2

Bilant CORPEN al exploatatiei

Nota maxi.

0,5 puncte

Nota maxi.

1,5 puncte

Contribuţii unitare mai mari decat 80-100 kg N /
ha cresc riscurile de levigare si de poluare în timpul ploilor puternice sau furtuni.

Metoda de calcul:

Metoda de calcul:
se evaluează numărul de hectare în cazul în
care fractionarea este considerata scăzuta, adică, parcelele care primesc cel puţin un aport de
azot de peste 100 kg / ha.

Nu se ia în considerare mineralizarea de humus
a solului, sau disponibilitatea de azot organic introdusă în termen de un an (se cuantifica azotul
total adus, chiar dacă totalitatea azotului nu este
utilizabila pentru cultura actuală).

Notă:

Notă:

8 puncte

Nombre indicateurs

2

Nombre indicateurs

2

Gestionarea corespunzătoare a fosforului trece
printr-un control, indiferent de origine: organica, minerala. Obiectivul principal al unui management bun este echilibrul de evaluări la nivelul diferitelor, dar si la nivel de exploatatie. Mai
mult, divizarea contribuţiilor limitează riscul de
pierderi.
Evaluarea criteriului de “gestionarea fosforului”
include 2 indicatori:
• indicator de presiune a fosforului controlabil:
1.5 puncte
• Indicator de bilant CORPEN: 1.5 puncte
Indicator 1

Presiunea fosforului controlabil

Nota maxi.

1,5 puncte

Metoda de calcul:
Totalitatea fosforului aplicat în cursul anului pe
fiecare parcelă este cuantificata: este vorba despre fosforul mineral al ingrasamintelor şi fosforul materiilor organice controlabile raspandite
cu echipament de pulverizare: gunoi de grajd,
compost, nămol...
Notă:
• În cazul în care> 80 kg / ha UAA, nota este
zero.
• Dacă indicatorul este între 25 şi 80 kg / ha
SAU, nota este liniară 1.5-0.
• Dacă indicatorul <25 kg / ha SAU, nota este
maxima (1,5 puncte).

Doi indicatori sunt analizati pentru a oferi un diagnostic gestiunii apei:
Volumul consumat in m3/ha/an
Contextul de prelevare de probe şi administrarea generală a resurselor
Indicator 1

Volume consumat

Nota maxi.

6 puncte

Principalele efecte ale irigarii asupra mediului
natural implica mobilizarea resurselor de apă
(inclusiv infrastructura), precum şi riscurile pentru mediul acvatic in perioada cand debitul este
scăzut.
Metoda de calcul şi observaţii:
Volumul consumat este exprimat in m3/ha SAU /
an. Prin urmare, este un indicator care combină
rata suprafaţelor irigate la fermă şi intensitatea
de irigare pe terenurile irigate.
Se disting:
• irigarea care utilizează mai puţin de 1000 m3/
exploatatie/an obţine nota maxima (6 puncte) şi
nu este evaluata pe alţi indicatori.
• irigarea care foloseste mai mult de 1200 de
m3/exploatatie/an are o nota nula.
• nota este liniară între 1000 şi 1200 m3/exploatatie/an.
Pentru a calcula consumul de energie de irigare
in timpul intrarilor:
• Fie trebuie să fie introdus numai volumul de
apă - > consumul de energie este calculat in
functie de media kWh consumati pe m3.
• Fie trebuie sa fie introdus un volum de apă
(m3) şi consumul de energie (kWh). În acest caz,
software-ul DIALECT ia în considerare cifra indicata în kWh.
Caz special:

me d i u l u i
s u pra

Nota maxi.

a

3 puncte

a g rico le

Nota maxi.

e xplo itat iilo r

Apa

impa ct u lu i

Criteriu

a

Fosfor

eval uare

Criteriu

d e

• Dacă indicatorul este cuprins între 0 şi 30 kg
P2O5/ha UAA, nota este liniară între 1,5 şi 0.

Man ual

• Dacă indicatorul este între 0 şi 20 ha, nota este
liniară între 0,5 şi 0.

• În cazul în care soldul >30 kg P2O5/ha SAU,
nota este zero.

d ialecte

• Dacă numărul de hectare sau fractionarea este
redusa > 20 ha, nota este zero.

Se realizează pe de o parte, o medie generală pe
toate suprafeţele.
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• Pentru sistemele de cultivare a orezului Camargue, lucrări de irigare functioneaza prin submersie. Deci, nu se ia în considerare volumul de apă
în m3 consumat, deoarece software-ul DIALECT
va calcula consumul excesiv de energie şi nereprezentativ al consumului real. În acest caz, este
recomandabil să introduceţi un consum electric
foarte redus în kWh.
Indicator 2

Gestiunea resurselor

Nota maxi.

2 puncte

me d i u l u i
s u pra
a
a g rico le
e xplo itat iilo r
impa ct u lu i
a
evaluare
de
Man ual
di alec te
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Acest indicator se bazează pe suprafata dezvoltata in baza produselor fitosanitare, exprimat
in numar de ori din SAU (a se vedea indicatorul
“suprafata tratata cu pesticide). Fiecare suprafaţă este cuantificata în funcţie de tratamentele
primite (o suprafata care a primit două insecticide şi un erbicid vor fi numărate de 3 ori).
Indicator=Suprafetele tratate* Numărul de tratamente cu doză aprobata/ SAU:
• 1 ha tratat de n ori cu doza omologtaa........n ha
• 1 ha tratat cu cel putin jumătate
de doză................................................................... 1/2 ha

Metoda de calcul şi observaţii:
Acest criteriu ia în considerare contextul în care
se practica prelevari. Exploatatia este situata întro zonă deficitara? Există un sistem global de gestionare a prelevarilor? Resursă de apă beneficiaza
de o realimentare?
Orice prelevare va avea un impact controlat pe
cursurile de râuri sau in apele subterane daca o
realimentare este prevazuta.
Zonele cu deficit sunt “zone de distribuţie a apei”,
stabilite prin decret al Ministerului Mediului, cum
ar fi şi râuri cu debit foarte scăzut.
Zona
deficitara

Metoda de calcul:

Zona non
deficitara

Prelevarea
individuala din
subteran sau
prelevarea pe firul
unei ape care nu
e realimentata

0 puncte

Prelevarea
individuala sau
colectiva dintrun micro baraj
sau de pe un rau
realimentat

1 punct

Ambele cazuri
prezentate

0,5 puncte

Criteriu

Produse fitosanitare

Nota maxi.

7,5 puncte

Numar
indicatori:

1

Indicator

Presiune fitosanitara

Nota maxi.

7,5 puncte

1 punct

• 1 tratare a seminţelor...................................................
..............................................1/2 ha pe tipul de produs
Amestecul de X tipuri de produse în aceeaşi
operatiune sau aplicare (erbicid, fungicid, insecticid, produse pentru distrugerea melcilor, regulator de crestere...) numara X tratamente.
Notă:
• Dacă suprafaţa tratată reprezinta de 10 ori sau
mai mult din SAU, nota este egala cu 0 puncte.
• Dacă suprafaţa tratată este între cuprinsa intre
0 şi 10 ori din SAU, nota este liniară de 7.5 pana
la 0 puncte.
Criteriu

Energii

Nota maxi.

6,0 puncte

Numar de indicatori

2

• Energia este un input, precum şi îngrăşământul, tratamentele fitosanitare, cumpărarea de alimente... Este un mijloc esenţial de producţie indispensabil în agricultură franceză de azi.
2 puncte

• Energiile luate în considerare sunt:

1 punct

energiile directe consumate “direct” la ferma: este vorba despre combustibili, electricitate, gaz, lubrifianti neluand în considerare decat energia pentru uz “profesional “(se numara
energia utilizată pentru locuinţă fermierului şi familia sa). Irigarea este de asemenea, cuantificata. Energiile regenerabile nu sunt luate in calcul.

Se gasesc resturi de plante în ape, în alimente,
dar, de asemenea si în aer. Resturi de plante au,
de asemenea, un impact asupra biodiversităţii şi
faunei sălbatice. Vom utiliza ca indicator de presiune (numărul de tratamente aplicate), un indicator luând în considerare caracteristicile materiilor active utilizate şi, în final 3 indicatori de
practici incluzand, de asemenea, echipament
material.

• Energiile indirecte ale exploatatiei: este vorba
despre inputuri obişnuite ale exploatatiei (îngrăşăminte, cumpărarea de hrana pentru animale,
tratamente fitosanitare si veterinare, plastice) şi
recuperare enrgetica a mecanizarii şi a clădirilor . Se evaluează consumul de energie necesara
pentru producerea, ambalarea şi transportul de
inputuri plecand de la coeficienţi energetici unitari care au fost stabiliti de către diferitele organisme naţionale sau internaţionale.
Din motive de apropriere a unităţilor de energie în mediul agricol, energia este exprimata ca
“echivalent litru de combustibil,” unităţile oficiale şi obişnuite (jouli sau kWh) fiind convertite
plecand de la PCI –ul combustibilului pentru uz
domestic (9,8 kWh / litru).
Trebuie să încercăm să nu luam în considerare
energia utilizată pentru prelucrarea produselor
agricole (prelucrarea brânzei, taierea carnii…),
nici comercializarea produselor (combustibil

diesel pentru a ajunge la vanzare).
Distribuţia consumului de energie se efectuează pe etape:
• combustibil
• gaz natural sau propan

Clasele sunt definite pentru fiecare sistem specializat (vanzarea unica a unor astfel de produse, cu excepţia producţiei de lapte de bovine
sau ovine sau carne este, de asemenea, fireasca:
vânzarea de exemplare tinere, reforme…).

• energie electrică
Productii
vegetale

Bovine
de lapte si
carne

Ovine de
lapte

Ovien de
carne, porci
si pasari de
curte

Nota
(in % puncte
maxime))

• tratamente fitosanitare si veterinare

<5

< 0.8

< 0.2

< 0.2

0% =0

• mecanizare

5à<6

0.8 à 0.9

0.3 à 0.5

0.3 à 0.5

25% = 0,75

6à<7

0.9 à 1.0

0.5 à 0.75

0.5 à 0.75

50% = 1,5

7à8

1.0 à 1.1

0.75 à 1

0.75 à 1

75% = 2,25

≥8

≥ 1.1

≥1

≥1

100% = 3

• energie pentru irigaţii
• ingrasamant NPK
• achiziţiile de alimente

• clădiri.
Produse agricole sunt, de asemenea, convertite
în valoare energetica plecand de la compoziţia
lor chimică. Coeficienţii energetici unitari sunt
utilizati pe tip de produs.
Se regrupeaza energiile produse care rezulta din
“fermă” în 3 grupe:
• lapte
• carne (ouă)
• producţii vegetale.
Se calculează apoi eficienţa energetică a exploatatiei, care este raportul dintre produsele
împărţite pe intrari.
Indicator 1

Consumul total pe ha din SAU

Nota maxi.

3 puncte

Pentru fermele mixte, consumul de energie anuala pe etape este împărţit în funcţie de suprafaţă destinata productiilor animale sau vegetale,
cu excepţia cumpărarii de alimente. Regulile de
alegere a producţiei animale principale şi secundare au fost stabilite în funcţie de producţia lor
energetica. Este dificil de a interpreta eficienţa
energetica a unui sistem agricol mixt.

Metoda de calcul şi observaţii:
Este un cumul de diferite inputuri ale exploatatiei, exprimat în echivalent de litri de combustibil
şi revenit la SAU-ul exploataţiei.
Se stabilesc cinci clase de consum de energie:
Echivalent litri
combustibili/ha SAU

Nota

< 250

3

intre 250 si 400

2,25

Intre 400 si 600

1,5

Intre 600 si 1000

0,75

> 1000

0

Indicator

Eficacitatea energetica specifica a
sistemului

Nota maxi.

3 puncte

Calculati şi reţineţi:
Se consideră aici performanţă în termeni de eficienţă energetică. Exploatatia este comparata
cu acelaşi tip de exploataţii (culturi, productii
animale, sau amestecuri din ambele). Într-un sistem dat, cu cat raportul este mai elevat, cu atat
performanţa energetică a exploatatiei este mai
buna. Energiile sunt apoi folosite mai bine pentru eficacitatea lor. Aceasta este utilizarea raţională a energiei. Datele de referinta sunt din baza
de date Planet.
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4. Abordarea
tematica a mediului
inconjurator

31

Abordarea tematică a mediului îşi propune să
evidenţieze punctele forte şi punctele slabe ale
exploatatiei, în fiecare domeniu. Impactul unei
exploatatii pe un domeniu este rezultatul unei
serii de interacţiuni care releva fiecare componenta dintre structura exploataţiilor agricole şi a
practicilor puse în aplicare.

di alec te

Man ual

de

evaluare

a

impa ct u lu i

e xplo itat iilo r
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Evaluarea pentru fiecare subiect (nota peste 20)
este realizata printr-o serie de indicatori specifici.
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Tema: Apă (calitate şi cantitate)
9 indicatori: evacuările de azot, evacuările
de fosfor, gestionarea apei, resturi de plante, evacuările efluentilor agricole, acoperirea
solului în timpul iernii, dimensiuni parcele,%
din ariile protejate, protectia elementelor naturale.
Tema: Solul (fertilitate, eroziune, calitate)
5 indicatori:% din suprafaţa permanentă de
păşunat, % pajiştele multianuale, % din suprafata cu materie organică,% din terenul
acoperit în timpul iernii, % din suprafata însămânţata fara arat.
Tema:biodiversitate (vegetala si animala)
5 indicatori: suprafaţă elementelor naturale,
suprafeţe în păşuni permanente putin fertilizate, zone de mare valoare naturală, zone de
interes biologic, absenţa sau folosirea limitată a pesticidelor.
Tema: consumul de resurse
5 indicatori:energie directa, energie indirecta,
fosfati achizitionati, potasiu achizitionat, apa
consumata.
Indicatorii fiecarei teme sunt detaliati mai jos.
Tema

Apa (calitate si cantitate)

Indicateurs

9

Note maxi

20 puncte

Impactul unei ferme pe apă constituie una dintre primele teme de mediu studiate (a se vedea
CORPEN la începutul anilor ‚80). El rămâne o
problemă-cheie în toate regiunile din Franţa.
Impactul asupra apei este reţinut prin intermediul a 9 indicatori:
• evacuarile de azot
• evacuările de fosfor
• reziduuri de plante
• deversări asociate cu activităţi agricole
• gestionarea apei (pentru irigaţii)
• acoperirea terenului în timpul iernii
• dimensiunea parcelelor de diferite culturi

naturale au un rol important în prevenirea şi protecţia apelor. Ei pot limita sever impactului negativ al activitatii agricole asupra resurselor de apă.
Indicator 1

Evacuarile de azot

Nota maxi.

3 puncte

Mod de calcul: notiunea “Azot” exprimata in %
din nota maxima sau % din notiunea “azot” x 3.
Indicator 2

Evacuarile de fosfor

Nota maxi.

2 puncte

Mod de calcul: notiunea “fosfor” exprimata in %
din nota maxima sau % din notiunea “fosfor” x 2.
Indicator 3

Reziduuri de plante

Nota maxi.

3 puncte

Mod de calcul: notiunea “Produse fitosanitare”
exprimata in % din nota maxima sau % din notiunea “plante(fitosanitare)” x 3.

Indicator 4

Deversări asociate cu activităţi
agricole

Nota maxi.

3 puncte

Gunoiul de grajd este o sursă majoră de poluare
(în special azot şi fosfor). Cu toate acestea, este
posibil să se reducă la minimum pierderile în zonele în care animalele sunt concentrate: hambare, zone de antrenament, sali de muls, etc. Trebuie inainte de toate sa fim conştienţi de aceasta poluare şi sa gestionam apoi deşeurilor sale
(de stocare, recuperare, impermeabilitatea zonelor de exerciţiu, etc) .. În mod similar, trebuie
sa fim atenti la efluenţii care au legatura cu prelucrarea produselor agricole.
Calculati şi reţineţi:
Nota finala se bazează pe răspunsurile legate de
“deşeuri animale sau de prelucrare.”
În cazul în care exploatatia nu este afectata de
această problemă (daca nu are efluenti), aceasta primeşte punctaj maxim (3 puncte). În alte cazuri, vom obţine scorul final intr-o prima etapa
prin media notelor obtinute (0, 0,5 sau 1), în următoarele categorii:
• capacitate de stocare
• dejectii lichide
• apa de ploaie susceptibila de contaminare
• apa pentru spălare şi curăţare
• domenii de exerciţiu

•% din ariile protejate

• zone de pasunat

• protecţia elementelor naturale.

Prin urmare, aceasta metoda de calcul se exprimata in procente, este multiplicata cu 3.

Daca primii 4 indicatori vizeaza evaluarea riscului de poluare a apei, ultimii 4 indicatori evalueaza protectia apelor prin organizarea de spatiu si
au un rol în protecţia apelor.
Organizarea suprafaţei cultivate şi elementele

Capacitatea de stocare a efluentilor: de la 0 la 1
Punctajul este dat de categoria reglementata
de care depinde exploatatia.

0,5

S 4 luni

S 6 luni

S 8 luni

1

Nivelul de colectare de dejectii lichide: de la
0 la 1

Nota maxi.

1,5 puncte

Mod de calcul: notiunea “dimensiunea medie a
parcelelor” exprimata in % din punctajul maxim
sau % din notiunea “dimensiunea medie a parcelelor” x 1,5.

• 100% din dejectiile lichide colectate.................. 1

Indicator 8

• Mai mult de 80% din dejectiile
lichide colectate....................................................... 0,5

% din zonele situate pe cursurile
apelor protejate

Nota maxi.

1 punct

• Mai putin de 80% din dejectiile
lichide colectate ...........................................................0
Colectarea apei de ploaie susceptibila de a
cadea pe suprafetele neacoperite: de la 0 la 1
• Colectate integral....................................................... 1
• Colectate mai mult de 80%.............................. 0,5
• Colectate mai putin de 80%
sau lipsa jgheaburilor................................................. 0
A deveni apa pentru spalare si curatare: de la
0 la 1
• Colectate integral...................................................... 1
• Colectate mai mult de 80%............................... 0,5

Cursurile de apa care circula pe terenul exploatatiei trebuie sa fie protejate printr-un minim de
benzi de iarbă şi cel mai bine de către structuri
arboricole perene (dumbravi, paduri riverane).
Metoda de calcul: % din zona cursurilor de apa
protejate x punctajul maxim (1 punct).
Indicator 9

Protectie prin elemente naturale

Nota maxi.

2 puncte

Mod de calcul: notiunea “Infrastructuri naturale”
exprimata in % din punctajul maxim sau % din
notiunea “Infrastructuri naturale” x 2.

• Colectate mai putin de 80%................................. 0
Impermeabilitatea solurilor cladirilor si
suprafetelor acoperite: de la 0 la 1

Tema

Sol (fertilitate, eroziune si poluarea
solurilor)

• 100% din suprafata impermeabila....................... 1

Indicatori

5

• Mai mult de 80% din suprafata
impermeabila............................................................. 0,5

Nota maxi.

20 puncte

• Mai putin de 80% din suprafata
impermeabila................................................................. 0
Nota: * O suprafata impermeabila este o suprafata betonata in totalitate si fara fisuri sau o suprafata acoperita cu paie (+ de 4 kg de paie pe
zi sau pe vita).
Suprafete de pasunat pentru animale: de la 0
la 1
• Mai mult de 90% din suprafata inierbata.......... 1
• Degradate (inierbare de la 50 la 90%)......... 0,5
• Inierbare < 50% sau sol ..........................................0

Solul este instrument de producţie al agricultori.
Protejarea, menţinerea fertilitatii şi evitarea acumularii de poluanti diversi sunt garantarea pentru agricultori a unei gestionari durabile a acestui patrimoniu.
Cinci indicatori cheie sunt luati în considerare
prin evaluarea impactului activitatii agricole asupra solului:
• % din suprafaţa permanentă de păşune (STH)
• % pajişti multianuale
• % din suprafaţă a fost modificată cu materii organice
• % din sol a fost acoperit în timpul iernii
• % din suprafaţă însămânţată nu a fost cultivata

Indicator 5

Gestionarea apei

Nota maxi.

3 puncte

Mod de calcul: notiunea “apa” exprimata in %
din nota maxima sau % din notiunea de “apa”
x 3.
Indicator 6

Acoperirea solurilor iarna

Nota maxi.

1,5 puncte

Mod de calcul: notiunea de “acoperirea solurilor
iarna” exprimata in % din punctajul maxim sau %
din notiunea“acoperirea solurilor iarna” x 3.

Indicator 1

% din suprafata permanent inierbata (STH)

Nota maxi.

10 puncte

Suprafetele cu un inierbate permanent sau temporar sunt favorabile pentru statutul organic al
solurilor prin menţinerea sau îmbogăţirea cu materii organice. Mai mult, acoperirea cu iarba favorizează activitatea biologică a solului (râme, artropode şi alte insecte) şi, prin urmare, fertilitatea lor
biologica. Astfel, pajiştile sunt notate cu un avantaj pentru păşuni naturale.
Mod de calcul: procentaj din STH (preerii naturale si pasuni) in SAU, multiplicat cu 10.

me d i u l u i

de la 6 la 8
luni

s u pra

de la 4 la
6 luni

a

de la 2 la 4
luni

a g rico le

0

e xplo itat iilo r

< 6 luni

impa ct u lu i

< 4 luni

Dimensiunea parcelelor cu
culturi diferite

a

< 2 luni

Indicator 7

eval uare

Punctaj

d e

ZES

Man ual

IC ou ZV

d ialecte

RSD
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Indicator 1

% din pasuni plurianuale

Nota maxi.

8 puncte

Mod de calcul: procentul păşunilor perenelor
(însămânţate pentru o perioadă cuprinsă între 2
şi 6 ani) în SAU, înmulţită cu 8.

Indicator 1

% din suprafata acoperita
cu materii organice

Nota maxi.

4 puncte

di alec te

Man ual
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evaluare
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Aportul sau restituirea carbonului in soluri sau a
materiilor organice se remarca favorabil si la nivel global, indiferent de conţinutul solului.
Mod de calcul: procentul din suprafata care a
primit cel puţin un aport organic (hrana pentru
animale şi restituirea de paie incluse), în SAU, înmulţit cu 4.
Indicator 4

Acoperirea solurilor iarna

Nota maxi.

8 puncte

Eroziunea este principalul fenomen de degradare a terenurilor pe zone în pantă foarte uşor.
Metoda de calcul: notiune de “acoperire a terenului in timpul iernii”, exprimata ca % din punctajul maxim sau % din notiunea de “acoperire a
terenului in timpul iernii” x 8.

Indicator 5

% din suprafata semanata fara
cultivare

Nota maxi.

8 puncte

Aprofundand, cu cresterea puterii de tracţiune,
prelucrarea terenului a diluat materia organica
în soluri situate la douăzeci si unu de centimetri,
în urmă cu trei decenii. Astfel, conţinutul de materie organică în apele de suprafaţă şi interfaţă
cu agenţi climatici a devenit insuficienta pentru
a menţine o structură stabilă şi condiţiile fizice
propice cresterii radacinoaselor. Seceta şi eroziune au fost exacerbate de generalizarea lucarilor
de prelucrare a terenului profunde.
Astfel, in culturile anuale, un obiectiv de gestionarea durabilă a terenurilor ar îmbunătăţi rata de
humus în suprafata, localizand reziduurile culturilor şi amendamentele organice în primele 10-15
cm. În acest scop, tehnicile de lucru ale solului
fără rotatia culturilor şi/sau adâncime mica sunt
recomandate.
Mod de calcul: procentajul de suprafata semanata fara prelucrarea terenului in SAU, multiplicat cu 8.
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Tema:

Biodiversitatea
(animala et vegetala)

Indicateurs:

4

Note maxi:

20 puncte

Agricultura a avut întotdeauna avantajul biodiversităţii, în special datorită atât specii de plante

şi animale pe care generaţii de agricultori le-au
domesticit şi apoi selectat.
Daca speciile domesticite reprezintă doar o fracţiune din animale sălbatice existente, aceasta nu
înseamnă că celealte nu reprezintă interes pentru agricultură.
Agricultorii au căutat întotdeauna echilibrul între plantele cultivate şi plante sălbatice, în special datorita rotaţiilor şi tehnicilor de prelucrare a
solului şi, mai recent, prin utilizarea de pesticide.
Preeria naturala (aproximativ 10 milioane de
hectare în Franţa), care include, de obicei, între
50 şi 80 de specii de plante este una dintre cele
mai bune exemple.
Menţinerea mediilor naturale necultivate (dar de
obicei gestionate şi valorizate) în agroecosisteme permite pastrarea a multor specii şi, astfel,
ajută la menţinerea unui echilibru între speciile
concurente sau care distrug culturile (insecte,
melci, iepuri, mistreti , buruieni…) şi speciile benefice, cum ar fi specii auxiliare (buburuze, gândaci, păsări de pradă, păsări insectivore…), specii polenizatoare (albine, bondari…) şi ansamblul
microfaunei si microflorei solului, care permite
reciclarea materiei organice, depozitarea temporară a mineralelor sau fixarea in aer a azotului.
Mediului natural contribuie, de asemenea, la alte
obiective funcţionale (a se vedea temele: apă,
sol). Ele joacă, de asemenea, un rol important în
diversitatea peisajelor noastre.
Simplificarea peisajelor agricole (expansiunea
loturilor, reducerea elementelor fixe ale peisajului, rotaţii mai scurte…) care cauzeaza diminuarea numarului de specii sălbatice prezente care
tind de obicei spre crestera riscurilor de distrugere a culturilor.
Această noţiune a echilibrului biologic a fost
bine studiata, de Organizaţia Internaţională pentru lupta biologica, şi integrata contra animalelor şi buruienile, ca parte din conceptul de producţie integrată.
Aceasta relaţie funcţionala şi productiva “, agricultura si natura”, în care agricultorul a incercat
să profite de toate resursele durabile din mediul inconjurator, a venit pentru a se adăuga recent conceptului de conservare a biodiversităţii
(Convenţia de la Rio -1992 - privind conservarea
biodiversităţii cu corespondentul sau european Directiva Natura 2000), care are ca scop, printre
altele, menţinerea speciilor pe cale de dispariţie
(prin protecţia mediului lor de viata).
Diversele presiuni antropice (inclusiv agricultură) ameninţă, de fapt, unele specii cu dispariţia (cristeiul de câmp, dropia, negru plante tern,
plantele din păşunile umede…).
Multe specii sunt, de asemenea, direct legate de
practicile de întreţinere (cosit tardiv, intetinere
dumbrava, mentinerea arborilor batrani, locurile
cuiburilor în clădiri agricole, neutilizarea pesticidelor, organizarea unui cimitir pentru vulturi, lipsa de drenaj pentru pasunile umede…) şi sistemele agricole (transhumanţa, pastrarea zonelor
deschise pentru păşunat, mentinerea unei “retele” de dumbravi, paduri si iazuri, diverse rotaţii…).
Căutarea de indicatori pentru a măsura acest

• pajişti productive putin fertilizate
• zone recunoscute de interes biologic
• absenta sau slaba utilizare a pesticidelor
Notă: de reţinut că padurile, chiar dacă acestea
sunt de mare interes pentru conservarea biodiversităţii nu sunt luate în considerare (în scopul
de a asigura o mai bună comparaţie cu fermele
care nu au paduri).
Indicatorul “zone recunoscute de interes biologic “se poate lua în considerare prezenţa in cadrul exploatatiei agricole intr-un anumit mediu.
Indicatorul “absenta sau utilizarea scăzuta de
pesticide “permite luarea în considerare a riscului de pierdere a biodiversităţii, prin disparitia
sau reducerea populaţiilor de specii de plante,
cum ar fi plantele segetale (erbicide), insectele (
insecticide) şi, simplificarea,reducerea si contaminarea lanţurilor trofice.

Indicator 1

Suprafete de compensare
ecologica

Nota maxi.

7 puncte

Metoda de calcul: notiunea de “suprafata de
compensare ecologică” a abordării globale exprimate ca % din punctajul maxim, sau % notiunea “de suprafaţă de compensare ecologică” x 7

4 puncte

Ariile de interes biologic luate în considerare
sunt: ZNIEFF, Natura 2000, Rezervaţii naturale, Rezervatii Naturale facultative aprobate, Parc
National, şi Conservatorul de coastă si Arii Naturale în Franţa.
În plus, exploatatiile de cherestea şi silvicultură
nu sunt incluse în calculul suprafeţei.
Metoda de calcul: în cazul în care cel puţin unul
dintre aceste elemente este prezent, scorul obtinut este de 4 sau 0.

Indicator 4

Absenta sau slaba utilizare a pesticidelor

Nota maxi.

5 puncte

Metoda de calcul: tinand cont în acest caz, de
suprafaţa tratată dezvoltata, exprimată ca număr de ori in SAU (a se vedea indicatorul “presiune fitosanitara” – gestiunea intrarilor - pentru
metodele de calculare a suprafetei dezvoltate).
Trei cazuri:
Presiune fitozanitare

Nota

< 0,1

5

0,1 < <= 0,5

2,5

> 0,5

0

Tema

Consumul resurselor
(neregenerabile sau putin
regenerabile)

Indicatori

5

Nota maxi.

20 puncte

Consumul de resurse neregenerabile sau putin regenerabile este o problemă fundamentală
pentru anii care vor veni. Stocurile de energii fosile sau de fisiune nu sunt regenerabile la scară
umană şi orice consum contribuie la diminuare.
Utilizarea de intrari care generează consumul de
energie indirecta (de origine fosila sau fisionabila, cel mai adesea) pentru fabricarea acestor
intrări, ambalarea şi transportul pana la ferma.
Aceasta este aceeaşi pentru resursele minerale
de fosfor sau potasiu.

s u pra

Nota maxi.

a

Zone de interse biologic

a g rico le

Indicator 3

me d i u l u i

Suprafeţele în cauză / SAU x 7

e xplo itat iilo r

• suprafete de compensare ecologica

Metoda de calcul: se calculeaza suprafele parcelelor pentru STH in care aportul de azot mineral este inferior la 50 kg/ ha / an.

impa ct u lu i

4 indicatori principali sunt luati în considerare
la evaluarea impactului activitatii agricole asupra biodiversităţii:

Pajiştile permanente sunt susceptibile de a conţine o diversitate vegetala si animala foarte dezvoltata, atunci când nivelul de fertilizare este
scăzut.

a

Aceste elemente stabile ale peisajului include:
toate elementele orboricole, cu exceptia pădurii
cu arbori (dumbravi, copaci împrăştiati, zavoaie,
livezi, fâneţe), zone umede (iazuri, lacuri, păşuni
naturale umede sau inundabile), zone stâncoase (ziduri de piatră, grămezi de piatră), pante şi
benzi inierbate, pajişti permanente, slab fertilizate si netratate, trasee.

7 puncte

eval uare

Mai multe ţări utilizează deja acest indicator, in
cadrul programelor de agro-mediu: Elveţia, in
cadrul prestatiilor sale ecologice (conceptul de
“suprafata de compensare ecologică”), şi Austria, in cadrul programului sau “Ecopuncte “(conceptul de “elemente constitutive ale peisajului”).

Nota maxi.

d e

Se pare din diferite analize ca aceasta cunoaştere a “elementelor naturale” (suprafata, locaţie
în spatiu, modul de gestionare) este indicatorul
cel mai relevant pentru a face diagnoza de agromediu.

Pasuni productive slab
fertilizate

Man ual

Dacă inventarele naturaliste permit o abordare
precisă a biodiversităţii, punerea lor în aplicare
este relativ greoaie şi nu poate fi realizata în starea actuală a lucrurilor decât in anumite zone.
Cu toate acestea, toate informaţiile deja existente (de exemplu, probleme teritoriale deja cunoscute, inventare existente, proximitatea zonelor
naturale…) ar trebui să fie luate în considerare la
nivelul analizei calitative.

Indicator 2

d ialecte

concept complex de biodiversitate nu este deci
uşoara, dacă se doresc indicatori pentru a se potrivi la toate tipurile de sistem din regiune.
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Utilizarea apei pentru irigaţii necesită adesea
crearea de rezerve de apa (baraje, lacuri colinare...) sau asigurarea acestei utilizari, sau menţinerea debitelor scăzute la nivel adecvat in perioada estivala. Crearea de rezerve şi distribuirea
apei care foloseşte energia.
Cu toate acestea, agricultura (inclusiv silvicultură şi pescuit) este singura activitate economică
care poate produce energie, în principal sub formă de biomasă vegetală.
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Evaluarea consumului de resurse, neregenerabile sau putin regenerabile poate fi stabilita prin
raporturi la trei niveluri: ferma (efectul de dimensiunea fermei), pe hectar, SAU si prin UTH.
S-a retinut nivelul pe exploatatie.

Indicator 1

Energii directe

Nota maxi.

4 puncte

Energia directa consumată pe exploatatie include: motorina (inclusiv CUMA şi ETA), gaz, electricitate şi energia utilizată pentru irigaţii.
Metoda de calcul: se calculeaza consumul de
energie directa totala, exprimata ca echivalent
de litru de combustibil.
In cazul in care consumul fermei este de mai
mare de 25.000 de litri echivalenti de combustibil pe an, nota obtinuta este zero.
Între 0 si 25.000 de litri echivalenti de petrol,
nota variază între 0 şi 4 puncte.
Notă: consumurile de energie cauzate de mecanizare au fost proporţionale cu suprafaţa in SAU
a exploataţiei agricole. Astfel, exploatatia agricola cu mai multe trasee avea consumul de energie supraestimat. Această eroare a fost corectată, suprafetele introduse in PN umede, PN uscate, trasee şi livezi se referă la valori nule privind
energia consumată prin mecanizare.
Indicator 2

Energii indirecte

Nota maxi.:

4 puncte

Energiile indirecte sunt cele care au trebuit sa
fie puse în aplicare în timpul producţiei de intrări
(azot mineral, fosfat, achiziţiile de alimente pentru animale…), de la ambalare şi transportul lor.
Metoda de calcul: se calculeaza consumul total
de energie indirecta totala, exprimata în echivalent litru de combustibil.
In cazul in care consumul este mai mare de
25.000 de echivalenti litri de combustibil pe an,
scorul obtinut este zero.
Între 0 si 25.000 de echivalenti litri de combustibil, nota variază între 4 şi 0 puncte.
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Indicator 3

Fosfor achizitionat

Nota maxi.:

4 puncte

Fosforul este o resursă non-regenerabilă al cărui
consum în exces epuizeaza rapid resursele naturale.

Metoda de calcul: se calculează consumul total
de fosfor mineral (P2O5), adus in cadrul parcelelor de la fermă. Daca acest consum este mai
mare de 3400 kg P2O5 pe an, scorul obtinut este
zero. Între 0 şi 3,400 kg, scorul evolueaza între
4 şi 0. Această limită corespunde unui aport de
34 kg P2O5 (media naţională 1996) pe 100 de ha
din SAU.
Indicator 4

Potasiu achizitionat

Nota maxi.:

4 puncte

Potasiul este considerat o resursă non-regenerabilă al cărui consum în exces epuizeaza rapid
resursele naturale.
Metoda de calcul: se calculează consumul total
de potasiu (K2O) pe parcelele din cadrul fermei.
In cazul in care consumul este mai mare decat
4800 kg de K2O/an, nota obtinuta este zero. Între 0 şi 4,800 kg, nota evolueaza între 4 şi 0.
Acest plafon corespunde unui aport de 48 kg de
K2O (media naţională din 1996) pe 100 de ha din
SAU....
Indicator 5

Apa

Nota maxi.

4 puncte

Apa rămâne o resursă rară prin mobilizare sa
(multe zone geografice sunt deficitare). Probele agricole privesc, în principal, irigarile. Acest
indicator evidenţiază fermele folosind cel putin
50.000 m3 de apă pe an.
Metoda de calcul: se calculeaza consumul total de apă in cadrul fermei. In cazul in care consumul este mai mare de 50.000 m3, scorul este
zero. Între 0 şi 50.000 m3, scorul evolueaza între 4 şi 0.
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Ecodiag
Dialecte
Dialectul este un instrument de diagnosticare care permite descrierea
funcţionării agronomice a unei ferme, analizând în acelaşi timp relevanţa
sa ecologică. Acesta se realizează pe parcursul unei zile: o primă etapă cu
agricultorul permite colectarea de informaţii şi cunoaşterea parcelelor. Datele sunt apoi introduse, permiţându-se o primă sinteză.
Potrivit pentru proiectele colective sau teritoriale, acest instrument este
deosebit de util în munca de teren pentru tehnicienii agricoli, dar, de asemenea, şi pentru ciclurile de formare.
Chestionarul iniţial permite abordarea a 34 de indicatori cu agricultorul şi
înţelegerea “logicii” administrării exploataţiei sale.
Astfel atât nota totală a durabilităţii ecologice, cât şi notele intermediare
aferente diverselor teme (apă, sol, biodiversitate şi gestionarea resurselor)
sunt extrase.
Aceste rezultate pot fi apoi comparate datorită bazei de date care include
în prezent 1200 ferme.
Mai multe module opţionale pot fi propuse agricultorului în funcţie de
problemele de mediu de pe teritoriul său, ca cea mai bună analiză a
biodiversităţii având la bază o certificare de o mare valoare în ceea ce
priveşte mediul înconjurător.
Dialectul este un instrument la care oricine are acces liber şi gratuit.
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