
• Ce ne aduce viitorul? 

 

Populația planetei noastre este în continuă creștere. S-a constatat ca pe glob se nasc trei persoane în 

fiecare secunda. Cu siguranță că aceste date nu pot 

decât să ne bucure, dar să nu uităm că resursele 

planetei noastre sunt totuși limitate și dacă dorim să 

avem cu ce ne întreține și ce consuma și noi, și urmașii 

noștri, ar trebui să acordăm mai multă atenție 

protecției și menținerii surselor noastre de hrană, apă 

și aer curat.  

 

Exploatarea intensivă a terenurilor și surselor de apă 

fără respectarea principiilor științifice și a aspectelor 

ecologice a dus la pierderea calității solului și la 

epuizarea resurselor de apă dulce și a 

agrobiodiversității. Odată cu deturnarea progresivă a terenurilor arabile în scopuri neagricole, obținerea 

produselor din sol în scopul hrănirii populației fără a compensa acest fapt prin extinderea pădurilor, 

curățarea apelor. Aceasta a condus la așa zisele „depășire a limitei ecologice”. Concomitent cu creșterea 

populației care depășește capacitatea de exploatarea a unei regiuni date, se intensifică și constrângerea 

de a produce mai multe alimente pentru o suprafață unitară de teren. O astfel de abordare are ca rezultat 

pe termen lung degradarea calității solului și, ulterior, reducerea productivității culturilor. 

 

Modul cel mai eficient de a îmbunătăți viața a milioane de oameni sărăci este de a sprijini agricultura 

în țările în curs de dezvoltare. Transformarea sectorului agricol al unei țări poate crea locuri de muncă, 

poate crește veniturile, poate reduce malnutriția și poate da startul economiei pe calea creșterii 

veniturilor medii. De fapt, aproape orice națiune industrializată și-a început ascensiunea economică cu 

o transformare agricolă. Exemple recente includ Brazilia, China și Vietnam, fiecare dintre ele dublându-

și valoarea sectorului  agricol în 20 de ani de la începerea transformării sale. Multe alte țări din Africa, 

Asia și America Latină sunt la moment în proces de transformare.  

 

Pentru unii, transformarea agriculturii nu a avansat așa cum a fost planificat sau chiar mai rău, a stagnat. 

Navigarea complexității unei transformări este invariabil dificilă pentru guverne, chiar dacă acestea își 

asuma ca prioritate investițiile în agricultură și recunosc importanța corectării situației. Acest lucru este 

valabil mai ales într-o epocă în care guvernele tind spre transformări agricole care îndeplinesc simultan 

multiple obiective. Pe lângă obiectivele tradiționale de dezvoltare economică și reducere a sărăciei, 

guvernele își concentrează, de asemenea, planurile de transformare agricolă asupra Obiectivelor de 

Dezvoltare Durabilă (ODD-urilor), luând în considerație, de exemplu, strategiile inteligente pentru 

climă, abilitarea economică a femeilor și biodiversitatea.  

 

Motivele transformării agricole sunt multidimensionale, interdependente și se schimbă în timp, dar pot 

fi organizate în categorii pentru a oferi o oportunitate mai bună de diagnosticare pragmatică și luarea 

deciziilor cu privire la priorități.  

 

În primul rând, există elemente de "pregătire pentru 

transformare". Modificările cadrului instituțional al 

unei țări, mecanismele de guvernare și mediul politic 

pot influența în mod semnificativ probabilitatea 

accelerării transformării în agricultură. În al doilea 

rând, calitatea planului sau a strategiei agricole 

naționale este extrem de importantă. În al treilea rând, 

este concentrarea asupra a ceea ce este necesar pentru 

a traduce planul agricol național în impact pe teren. 

Acestea includ modul în care țările gestionează 

procesul de luare a deciziilor și progresele 

înregistrate, precum și modul în care folosesc agenți 



de schimbare pentru a sprijini schimbările de comportament la scară largă în rândul micilor agricultori 

care stau la baza unei transformări agricole reușite.  

 
Deși familiile din mediul rural supraviețuiesc adesea datorită  combinării mai multor activități de 

muncă, îmbunătățirile în agricultură s-au dovedit a fi calea spre o creștere generalizată și o reducere a 

sărăciei în economia rurală. Transformările reușite concentrate pe gospodăriile agricole oferă 

persoanelor din mediul rural posibilitatea de a câștiga un venit mai bun. Pentru unii, aceasta va însemna 

creșterea productivității fermei sau schimbarea culturilor și animalelor existente cu altele cu o valoare 

mai mare. Pentru alții, alegerea potrivită va fi să-și reducă timpul petrecut în gospodăria proprie și să 

profite de opțiunile de ocupare a forței de muncă în afara acesteia. Pe măsură ce primii, datorită creșterii 

eficacității fermelor vor obține un venit mai mare, evident că vor investi mai mult în economia locală, 

creând locuri de muncă, oportunități și  o popularizare sporită a bunurilor agricole furnizate de către 

aceștia. Întrebarea este cum să accelerăm, să susținem și să escaladăm aceste cicluri de creștere. Pentru 

aceasta, un plan agricol bine conceput este necesar ca parte a abordării globale a dezvoltării economice 

a unei țări.   

 

Scopul principal al oricărui agricultor este acela de a-și dezvolta ferma în timp ce studiază eficacitatea 

diferitelor metode agricole din prima mâna. Iată câteva lucruri pe care trebuie să le știm ca fermieri 

despre metodele de cultivare eficiente și durabile.  

 

În primul rând este necesar de a înțelege solul și modul în care clima și alți factori de mediu afectează 

culturile. Dacă înțelegem pe deplin solul, construcția și caracteristicile acestuia, avem o bază bună 

pentru o agricultură eficientă și durabilă. Pentru a vă optimiza pe deplin ferma, vom avea nevoie de o 

înțelegere profundă a modului în care solul funcționează și reacționează sub influența diferitor condiții. 

Va fi bine să studiem caracteristicile diferitor tipuri de sol locale, deoarece diferite tipuri de sol afectează 

în mod diferit aerarea prin drenaj, lucrabilitatea, productivitatea etc. De asemenea e bine de aflat mai 

multe despre structura solului și procesele de formare ale acestor structuri. Structura unui sol argilos 

este rezultatul unui șir de procese diferite, care împreună conferă caracterul solului. Acestea sunt: 

înghețurile sau căldurile, procesele chimice, râmele, plantele, scurgerile apelor de suprafață, materiile 

organice și utilajele masive utilizate pentru prelucrarea solului. Rezultatul este profilul solului. 

Împreună, toate procesele de formare a structurii enumerate mai sus au ca rezultat un profil de sol care 

are adesea agregate mai fine la suprafață și agregate mai grosiere în adâncuri. Procesele sunt dinamice 



și, prin urmare, structura poate varia în timp. Dacă urmărim să obținem o producție de durată, este 

important să înțelegem importanța factorilor care 

controlează procesul de structurare. Prin 

diagnoză, este destul de ușor să obținem o 

imagine a structurii solului.   

 

Un lucru util în dezvoltarea agriculturii eficiente 

sunt răsadnițele. Sarcina patului de însămânțare 

este de a asigura o sămânță cu condiții care să 

ducă la răsărirea rapidă și uniformă. Acest lucru 

necesită apă, aer, căldură și un mediu sănătos. 

Cele mai importante proprietăți ale patului de 

semințe sunt: 

- absoarbe ploile abundente, asigurând 

stabilitate împotriva uscării și eroziunii 

- acționează ca o barieră în calea evaporării 

- asigura transportul apei spre semințele germinative 

- acționează ca rezervă de nutrienți, apă și oxigen, favorizează dezvoltarea rădăcinilor. 

Analiza și protecția solului sunt de asemenea vitale în startul agriculturii eficiente. De vreme ce solurile 

se află într-un proces în schimbare, este important să putem evalua în ce stare se află. Cum arată solul? 

Și ce structură are? Vom verifica periodic condițiile și starea solului. Chiar și cu  o sapă obișnuită și o 

inspecție atentă, este ușor să obținem o imagine a stării solului. Acest lucru se datorează faptului că 

aspectul solului și comportamentul acestuia reflectă starea și funcționalitatea acestuia. De exemplu, 

solurile compactate sau afectate de eroziune pot afecta, la rândul lor, în mod foarte sever succesul 

fermei, deci este necesar de a avea informație detaliată despre diferite metode de luptă cu acestea. În 

calitate de agricultor, în mod inevitabil, avem un mare impact asupra solului. Prin urmare, ar trebui să 

activăm într-un mod benefic pentru sol. Mai jos enumerăm câteva idei despre modul, în care putem 

contribui la tratarea cu grijă a terenurilor: 

 

- Este important să se evite compactarea solului, care cauzează compresia porilor și reduce 

accesul la apă. 

- Administrarea apei în sol. Apa prezentă în și sub patul de semințe este esențială pentru creșterea 

cât mai eficientă a noii culturi.  

- Râmele. Săpăturile râmelor duc la aerarea și drenarea solului. Fermierii pot încuraja râmele prin 

furnizarea în cantități mari de material organic și prin cultivarea solului cu mai multă blândețe.   

 

Deși aceste lucruri par simple, în multe cazuri nu 

se respectă, ”pentru că avem lucruri mai urgente 

de făcut”.  Iar această amânare perpetuă a 

activității de grijă față de sol, conduce la ceea ce 

avem în prezent, diminuarea dramatică resurselor 

de sol în comparație cu nevoile de alimente pentru 

cerințele în creștere ale Planetei.   

 

Sursele utilizate: 

https://www.mckinsey.com/industries/chemicals/our-insights/successful-agricultural-transformations-

six-core-elements-of-planning-and-delivery 
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