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Agricultura Agroecologică  
în viziunea ECVC

Agricultura agroecologică este un mod de viață

Agricultura agroecologică susține sistemele care aduc bogăție vieții și le respinge 

pe cele care o perturbă. Aceasta furnizează soluții pentru principalele dificultăți de 

mediu, sociale, economice și politice cu care ne confruntăm în prezent. Ea este o 

practică vie și totodată o mișcare științifică și socio-politică construită și cultivată de 

oameni de-a lungul mileniilor. Deja de veacuri s-a dovedit a fi cea mai echitabilă și 

sustenabilă modalitate de a susține viața (oamenilor) pe planeta Pământ. Agroecologia 

țărănească ne aprofundează relațiile și ne racordează la sentimentele pe care le nutrim 

pentru ceilalți și pentru mediul înconjurător natural. Ea contribuie astfel la crearea 

unor societăți echilibrate, care își duce traiul într-o lume sănătoasă. Agroecologia 

țărănească nu se limitează la agricultură, ci are ca aspiratie  transformarea societății 

noastre într-o societate clădită pe drepturi, obiceiuri și legi colective care recunosc 

drepturile agricultorilor și ale comunităților la autodeterminare și autonomie.

Ecologia producției și a cunoașterii. Agroecologia țărănească lucrează mână în mână cu natu-

ra, și nu împotriva ei. Agroecologia țărănească are la bază principiile biodiversității și consideră 

că solul nu are nevoie de contribuții externe pentru a fi productiv, sănătos și rezilient. Aceasta 

întrebuințează sinergiile dintre diversele specii de plante și animale pentru a spori foloasele 

ecologice și productivitatea agricolă. Ea nu susține folosirea monoculturilor, a culturilor mo-

dificate genetic, a brevetelor pentru semințe, plante și animale, ori a produselor agrochimice.

Agroecologia țărănească își are rădăcinile în cunoștințele agricole tradiționale și contribuie de 

la începturile practicilor agricole la o mai bună înțelegere a relației dintre producția de hrană 

și ecosistemele înconjurătoare: agricultura este perfect integrată în „teritoriul” care cuprinde și 

mediul, dar și aspecte sociale și culturale. Agroecologia țărănească respectă cunoștințele diver-

se și este bazată pe principiile orizontalității și justiției, la care se adaugă cunoștințele științifice.  

Se bazează pe procesele de învățare de la agricultor la agricultor, intergeneraționale și experi-

ențiale și legitimează rolul emoțiilor și sentimentelor în practicile agricole.

Un model economic alternativ. Agroecologia țărănească se situează dinadins în afara para-

digmei economice actuale: ea are la bază principiile solidarității, cooperării, schimburilor și 

este în căutare de alternative locale și circulare, precum sistemele cu lanț alimentar scurt. 
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Activitățile economice se dezvoltă în limite ecologice și sunt determinate de condițiile și ne-

voile locale mai degrabă decât de interesele capitaliste și de creștere cu orice preț. Lucru și 

mai important, în agroecologia țărănească, micii producători de hrană sunt respectați pentru 

faptul că joacă un rol principal în economie și sunt răsplătiți echitabil pentru munca lor. Agro-

ecologia țărănească consolideaza piețele locale și circulare crescând reziliența și autonomia 

acestora față de piețele corporative globale.

O mișcare socială și politică pentru drepturile și puterea oamenilor. Agroecologia țărănească 

acordă prioritate drepturilor micilor producători de hrană. Toți micii producători de alimente 

ar trebui să aibă dreptul de liber acces și de a hotărî cu privire la semințe, pământ și resursele 

comune cum ar fi: apa, aerul, cultura și cunoștințele. Agroecologia țărănească repune perma-

nent în discuție structurile de putere din societate și transformă puterea dominatoare într-o 

conducere definită de aceia cărora le pasă de întreg.

Agroecologia țărănească este o mișcare pentru egalitate care subliniază importanța femeilor, 

a tinerilor și a comunități marginalizate în mod sistematic în procesul de producție și în viața 

generațiilor viitoare. Ca atare, ea se poate alia cu alte mișcări care luptă pentru dreptate socială, 

climatică și în domeniul mediului.

Agroecologia țărănească este esențială pentru o 
existență pașnică durabilă a tuturor formelor de viață de 
pe Pământ

PE SCURT :

Agroecologia țărănească este un mod de viață 
Sprijinim sistemele care aduc bogăție vieții și ne împotrivim celor care o perturbă

Din punct de vedere ecologic, lucrăm mână în mână cu natura, nu împotriva ei. 

Prețuim sinergiile dintre ființele vii și aducem în prim-plan cunoștințele agricole 

tradiționale, precum și procesele de învățare participative, transgeneraționale și 

experimentale

Din punct de vedere economic, ne fondăm principiile pe tipuri de economie care 

sunt cu adevărat benefice pentru comunități: solidare, circulare, regionale, care nu 

încalcă granițele ecologiei

Din punct de vedere politic, acordăm prioritate drepturilor micilor producători de 

alimente și alcătuim o mișcare pentru egalitate și justiție socială pentru oamenii de 

pretutindeni



CONFEDERAȚIEI  EUROPENE VIA CAMPESINA 
3/19

Cele unsprezece principii care definesc agroecologia  

Documentul „Agroecologia țărănească în viziunea ECVC” este rezultatul muncii 

comune a grupului de lucru pentru agroecologie și a grupului de tineret al ECVC 

și se inspiră din Forumul Internațional pentru Agroecologie Nyéléni, Piloni și 

Principii1 și din Declarația ECVC privind Agroecologia2. Mai jos regăsiți un rezumat 

al celor 11 principii.

 

1. Aplicare fluidă în toate teritoriile  

2. Ecologie și  consum redus de factori de producție 

3. Implicată politic și social și determinată de comunitățile locale 

4. Drepturi colective și acces la resursele comune  

5. Proces de învățare cu caracter orizontal și variat 

6.  Legătură spirituală, dar nu și mercantilizată cu pământul 

7. Solidaritate și acțiune colectivă 

8. Autonomă și echitabilă, bazată pe o economie solidară 

9. Contestă și transformă structurile de putere globale 

10. Egalitate de putere și remunerare, indiferent de gen 

11. Oportunități pentru tinerimea rurală

1  https://www.foodsovereignty.org/wp-content/uploads/2015/02/Download-declaration-Agroecology-Nyeleni-2015.pdf
2  https://www.eurovia.org/wp-content/uploads/2016/03/ECVC-declaration-on-Agroecology-08-05-2014.pdf
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Studii de caz în agroecologie

Agroecologie și integrarea animalelor 
Ferma Revenons à nos moutons  (Să revenim la oile noastre) 
Toy Viam, Corrèze, Franța
revenonsmoutons.free.fr

Cum se poate construi un model sustenabil de creștere a animalelor în funcție de resursele na-

turale locale, revitalizând zonele rurale marginale? Lise Rolland și Fabrice Merhand s-au stabilit 

ca și  crescători de oi în munții din Limousin, Franța, pentru a atinge acest țel. În colaborare cu 

asociații locale și naționale, prin intermediul schimburilor colegiale, cei doi au devenit părtași 

la dezvoltarea unui sistem de creștere a animalelor cu consum redus, denumit și „agro-păstorit 

frugal”.

Sistemele moderne de creștere a animalelor folosesc o alimentație costisitoare și bogată în grâ-

ne pentru rumegătoare cu scopul de a crește enorm producția de carne și de lapte. Pe de altă 

parte, prin folosirea la maximum a pășunatului pentru turmele de oi și prin îngrășarea mieilor și 

a oilor numai pe pășune, crescătorii pot reduce drastic necesarul de furaje – de la 350 kg la doar 

150 kg pe an pe animal – și evita cu totul utilizarea de cereale ca hrană animală. Prin urmare, 

aceștia folosesc mai puține utilaje și combustibil și nu se văd nevoiți să fertilizeze pajiștile cosite.

Ca toate sistemele agroecologice, creșterea frugală a animalelor necesită inovare socială, și cu 

precădere o cunoaștere aprofundată a ecosistemelor locale cum ar fi mlaștinile, turbăriile și pă-

durile. Deoarece pășunile nu cresc tot timpul anului, Lise și Fabrice trebuie să fie în concordanță 

cu anotimpurile din regiunea în care locuiesc: primăvara și toamna oile sunt duse la pășune, în 

Pixabay
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zone mlăștinoase și turbării vara și în tufărișuri și zone despădurite pe timpul iernii. Ciclurile de 

producție trebuie să se sincronizeze cu resursele locale, motiv pentru care crescătorii aleg rase 

de animale adaptate la mediul local. Educația păstorească este importantă: vitele trebuie să se 

obișnuiască cu o alimentație complexă care include plante lemnoase. Obișnuința se creează 

prin educarea vițeilor de către mame, dar depinde în același timp și de priceperea păstorilor.

Toate acestea i-au făcut pe crescători să colaboreze și să creeze grupuri pastorale pentru a pu-

tea angaja și plăti împreună ciobani care să ducă turmele la păscut la munte pe timpul verii și 

să meargă în transhumanță iarna, precum și pentru a promova educația agro-pastorală. Sunt 

încurajate schimburile reciproc avantajoase, de exemplu pășunatul pe terenurile cultivatorilor 

de viță de vie ori în pădurile proprietate privată. În plus, se dezvoltă noi sisteme de administrare 

a terenurilor: unele asociații cumpără turbării părăsite pentru a le închiria la prețuri mici gru-

purilor pastorale. 

Lise și Fabrice și alți agricultori ca ei nu încearcă să crească productivitatea vitelor lor, ci mai 

curând eficiența muncii lor: producția lor e mai mică, însă costă mult mai puțin pe kilogramul 

de carne. S-a demonstrat că un ciclu de îngrășare pe bază de iarbă și mai lung are ca rezultat o 

calitate superioară a cărnii. Cu toate acestea, multe dintre produsele provenite din fermele care 

practică agro-păstoritul frugal nu corespund standardelor pieței convenționale. Acest fapt i-a 

încurajat pe producători să își creeze propriile piețe alternative. Cei mai mulți își vând produsele 

lactate și din carne direct către consumatorii locali, lucru mai greu realizabil în zonele rurale 

slab populate.  

Mesaj de la agricultor către agricultori, transmis de Lise și Fabrice:

Sistemele agro-pastorale reprezintă o alternativă reală la ce se întâmplă în prezent 

în zonele montane de altitudine medie: pe de o parte, producția este puternic 

mecanizată și industrializată, iar pe de altă parte, are loc un fenomen de abandon și 

depopulare. Dacă se depun eforturile potrivite, comunitățile rurale pot fi revitalizate 

prin crearea de locuri de muncă și prin păstrarea unor sisteme agricole valoroase 

cu ajutorul păstoritului.

Farm Revenons à nos moutons



AGROECOLOGIA ȚĂRĂNEASCĂ ÎN VIZIUNEA ECVC
6/19

Agroecologie, gen și maternitate 

Agricultura colectivă în sprijinul egalității de gen
Ferma Bizkaigane, Țara Bascilor, Spania
www.bizkaigane.eus 

Bizkaigane este un proiect agroecologic cooperativ localizat în Țara Bascilor, în nordul Spani-

ei, în satul Errigoiti. Acest proiect colectiv, pornit în 1983, face parte din Ehne Bizkaia de multă 

vreme. Cooperativa este formată din 12 producători de lactate. Ei își descriu proiectul ca fiind 

„o inițiativă de transformare a sectorului de lactate cu ajutorul vânzărilor directe.”

Precum multe alte proiecte agricole 

la scară mică, Bizkaigane își trans-

formă și adaptează metodele de 

producție în mod continuu. În pre-

zent, aici se produc în jur de 6 tipuri 

de brânză, iaurt și lapte crud, distri-

buite chiar de fermă; produsele se 

vând în cele două piețe organizate 

săptămânal, prin cooperativele de 

alimente sau se livrează la domiciliu.

Pentru cele 40 vite și 200-300 oi, la 

fermă se cultivă 100 ha de teren. Doar 

10 ha sunt deținute de cooperativă, 

iar restul de 90 ha sunt închiriate.  

Faptul că au atât oi cât și vaci în-

seamnă că deja se aplică unele 

dintre principiile agroecologice. Ba 

chiar se merge mai departe prin ace-

ea că folosesc garduri electrice pe 

care le mută zilnic. Această practică le permite animalelor să pască (mai întâi vacilor, iar apoi 

oilor) printr-un mecanism foarte ușor de folosit. Îngrădirea temporară este o soluție excelentă 

pentru împărțirea pajiștii în parcele mai mici, optimizând astfel mai multe tipuri de pășunat. 

Gardurile nu sunt folosite doar în câmp deschis, ci și ca practică de administrare a pădurii. 

Animalele pasc în zonele de tufișuri, mărăcinișuri și pădure, curățând vegetația de talie medie 

din pădurea care este cultivată.

Dincolo de practicile agroecologice pe care le folosește, Bizkaigane este și un exemplu ex-

traordinar de incluziune de gen în domeniul agriculturii. Tot ei dau un bun de exemplu de 

îmbinare a parentajului cu agricultura, care are ca rezultat consolidarea cooperativei. Amets, 

Bizkaigane Farm
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un agricultor membru al cooperativei, ne-a oferit câteva informații despre întregul proces. 

Deoarece două agricultoare membre ale cooperativei erau la un moment dat însărcinate, 

a fost nevoie de restructurarea zilelor de lucru. Astfel, s-a propus reducerea numărului de 

ore de lucru pentru cele două membre însărcinate, astfel încât acestea să își poată continua 

munca agricolă și pe parcursul sarcinii.

Datorită sprijinului oferit de un sindicat al lucrătorilor agricoli și a unui lung proces intern de 

adaptare a condițiilor de muncă și de atragere a unor membri noi în cooperativă, Bizkaigane 

nu doar a sprijinit femeile însărcinate implica-

te în proiect, ci a reușit totodată să atragă ti-

neri agricultori. Proiectul a crescut de la 7 la 12 

membri, iar majoritatea membrilor au fost de 

acord cu reducerea numărului de ore de mun-

că pentru a le sprijini pe femeile însărcinate, 

precum și pe cei câțiva tineri agricultori care și-

au dorit și ei să lucreze cu jumătate de normă. 

Ceea ce în alte părți s-ar fi putut transforma 

într-o situație de inegalitate de gen, care ar fi 

putut duce la excluderea femeilor din coope-

rativă – sarcina și maternitatea-, s-a dovedit 

a fi un pas înspre îmbunătățirea condițiilor de 

muncă, o creștere a numărului membrilor coo-

perativei și o soluție susținută de comunitate și 

bazată pe solidaritate. În plus, datorită creșterii 

echipei, numărul orelor de lucru individual a 

scăzut. Aceasta este direcția pe care ar trebui 

să o adopte toate proiectele pentru a obține o 

transformare socială.

Bizkaigane Farm

Bizkaigane Farm
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Agroecologie, mecanizare și inovare 

 

Farm Hack, Regatul Unit
farmhack.org

Farm Hack UK este o platformă comunitară destinată schimburilor de cunoștințe agroecologice. 

Aici, voluntarii fac schimb de cunoștințe și elaborează instrumente cu sursă deschisă destinate 

domeniului agricol în cadrul unor evenimente desfășurate atât în persoană cât și online – pe 

Tool Library, forum și blog. Platforma nu se adresează exclusiv fermierilor, ci tuturor creatorilor 

de tehnologie – ingineri, designeri, arhitecți, programatori, hackeri, meșteri – care doresc să își 

aducă laolaltă ingeniozitatea și să colaboreze pentru realizarea de tehnologii diverse.

Farm Hack a demarat în Statele Unite ale Americii ca parte a unei mișcări ample pentru „dreptul 

la reparație”. În Regatul Unit au fost organizate 12 evenimente în persoană din anul 2015 până 

în prezent. Scopul Farm Hack este de a reduce dependența de furnizorii corporativi de tehnolo-

gie pentru utilaje. Țintind spre suveranitate tehnologică și o licență Creative Commons pentru 

agroecologie, Farm Hack este o platformă pe care se pot perfecționa instrumente, genera idei 

noi și crește gradul de încredere și capacitatea micilor agricultori de a-și realiza propriile unelte 

necesare la fermă.

Proiectul ține cont de o tradiție îndelungată de bricolaj, invenții, reglaje, îmbunătățiri și reparații 

de tot soiul în domeniul agriculturii la scară mică. Pe site-ul lor, Farm Hack prezintă câteva prin-

cipii generale de design: folosirea de componente standardizate, transparență, modularitate, 

adaptabilitate, dezasamblare, reproductibilitate, accesibilitate. Ingeniozitatea și experimentarea 

colective din cadrul unui eveniment din 2019 organizat în Valea Tamisei au dus la crearea unui 

prototip de semănătoare cu vid de aer pentru tavă de semănat modulară, a unei mașini de plivit 

cu ardere montată pe roabă și a unei sobe pentru producerea de cărbune pirolitic modificat din 

Farm Hack, UK
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deșeuri vegetale fără a fii nevoie de sudură,

Farm Hack funcționează pe principiul sustenabiliții, punând „biologia înaintea oțelului și a mo-

torinei”. Este o platformă pentru persoanele de toate vârstele, dar este deosebit de relevantă 

pentru fermierii tineri și începători („nou-veniți în agricultură”). Aceasta mijlocește schimbul de 

cunoștințe între generații, reprezentând un loc în care agricultorii nou-veniți și cei consacrați 

pot învăța unii de la alții.

În spiritul hacking-ului, proiectul acceptă ajustări ale mo-

delului, lucru care a și generat un răspuns la problemele 

legate de egalitatea de gen; până acum au fost organizate 

trei evenimente dedicate femeilor din agricultură, numite 

„Lady Hacks”. În mare parte, proiectul se ocupă de latura 

tehnologică, însă elementele sociale și politice prezintă și 

ele o importanță la fel de mare.

Farm Hack readuce puterea în mâinile oamenilor care 

lucrează direct cu pământul și nu este organizat pe o 

structură ierarhică. Garethe Hughes, voluntar în cadrul 

proiectului, apreciază că Farm Hack ar putea avea ecou 

în rândul fermierilor mai convenționali din Marea Britanie, 

dar relativa izolare în care se află comunitatea agroeco-

logică a împiedicat o intersectare pe scară largă a comu-

nității agricole tradiționale cu fermierii agroecologici. De 

asemenea, el remarcă faptul că grădinile de zarzavaturi cu 

vânzare directă sunt slab deservite de tehnologie și vede 

Farm Hack ca pe o soluție necesară pentru această lacună. 

Politicile publice din Regatul Unit se concentrează din ce 

în ce mai mult pe utilaje mai mari și pe un număr tot mai 

mic de oameni care lucrează pe câmp. Farm Hack a apă-

rut din nevoia de a pune la dispoziția practicienilor agroe-

cologici instrumentele pe care politicile nu reușesc să le ofere.

 

Ca să îl cităm pe Garethe Williams, voluntar la Farm Hack:

Farm Hack este un proiect cu sursă deschisă: modelul de a aduce fermierii și 

cultivatorii laolaltă pentru a rezolva împreună problemele cu care se confruntă 

aceștia poate fi aplicat și în alte contexte. Oricărei probleme i se poate veni de hac, 

nu există cale greșită de a organiza un proiect de tip Farm Hack! 

Farm Hack, UK
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Agroecologie și mecanizarea
lucrărilor în creșterea animalelor 

The modern animal traction movement
 

Folosirea forței fizice a animalelor domestice pentru a le ușura munca agricultorilor se prac-

tică încă de la  începuturile agriculturii. În Europa, tracțiunea animală înseamnă în principal 

utilizarea cailor și a bovinelor, dar în lume se folosesc multe alte feluri de animale, în funcție 

de regiune. În Sudul global, tracțiunea animală face parte integrantă din agricultura famili-

ală și agroecologică, însă în contextul european aceasta este adesea considerată o practică 

ineficientă, inutilă și mai curând învechită. Cu toate acestea, chiar și în regiunea europeană, 

există multe comunități care încă folosesc tracțiunea animală în agricultură, silvicultură și 

transport. În spatele acestor practici se află vaste cunoștințe istorice, culturale și țărănești.

La cârma mișcării moderne privind tracțiunea animală se află mai multe asociații internați-

onale, printre care se numără și Prommata, o asociație care a fost fondată în Franța și care 

ulterior s-a răspândit în Elveția, Belgia, Italia, Țara Bascilor și în multe alte țări din afara Eu-

ropei. Mișcarea are la bază inovarea la firul ierbii și transmiterea de la țăran la țăran a cunoș-

tințelor și tehnologiilor agricole simple, reproductibile, adaptabile și eficiente. Obiectivele 

sale sunt după cum urmează:

a) să promoveze agricultura țărănească;

b) să utilizeze instrumente versatile pentru a face posibilă cultivarea în zone dificile, 

dovedind în același timp respect pentru sol;

c) să evite producerea de emisii poluante;

d) să obțină venituri decente.

Hof Unternberg Farm, Italy
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Tradițiile, instrumentele și metodele de 

tracțiune animală prezintă o mare diver-

sitate în întreaga lume. Prin recuperarea 

cunoștințelor locale de la agricultorii 

vârstnici, am afla dacă într-o anumită 

zonă  au fost folosiți în principal caii pen-

tru munca în câmp deschis; catârii sau 

măgarii pentru munca de precizie în 

zone inaccesibile; sau dacă s-au preferat 

boii pentru a lucra soluri adânci și grele, 

bogate în argilă. 

Reintroducerea în horticultură a creșterii 

animalelor de fermă îmbogățește ciclul 

agricol. Filosofia tracțiunii animale are ca 

element esențial planificarea în detaliu a 

fermei: munca animalelor trebuie să fie 

utilă și perfect integrată, atât în transpor-

tarea lemnului dintr-o pădure, cât și în 

cultivarea unui câmp de legume, sau chiar 

în pregătirea solului într-o podgorie.

Autonomia țăranilor, tehnologia adecvată și accesibilitatea investițiilor sunt doar câteva 

dintre aspectele vizate de abordarea modernă a tracțiunii animale. Micii agricultori trebuie 

să sporească la maximum contribuția muncii lor fizice. În plus, nou-veniții se instalează 

adesea în zone marginale, unde prețul terenului este mai mic, dar mecanizarea este mai 

puțin profitabilă sau chiar imposibilă. Mișcarea modernă privind tracțiunea animală s-a 

dezvoltat ca răspuns la aceste dificultăți.

Posibilitățile oferite de tracțiunea animală - reducerea dependenței de combustibilii fosili, 

lucrul în zone care nu pot fi mecanizate - ar trebui să fie valorificate de instituții pentru a 

promova agroecologia. Mulți tineri văd în lucrul cu animalele posibilitatea de a cultiva te-

renuri abandonate.

Mesaj de la agricultor către agricultori:

Comunitățile în care se revine la tracțiunea animală experimentează o curiozitate 

innoită, dialog și colaborare între agricultori. Cunoștințele despre tracțiunea 

animală modernă trebuie să fie îmbogățite cu participarea tuturor! Poate că vecinii 

tăi te vor crede puțin nebun timp de un an sau doi, dar când îți vor cere să îi ajuți să 

care lemne din pădure împreună cu catârul tău, atunci vei înțelege că agroecologia 

a răzbit.

 La Fonte Farm, Italy
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Agroecologie și acces la piață 

Salarii echitabile, plăți de solidaritate și alte inițiative ale agricultorilor 

Cartea Eerlijk Loon („Salarii echitabile”), Țările de Jos 

toekomstboeren.nl/eerlijkloon 
 

Elske Hageraats este fermier horticol la o grădină 

comunitară olandeză numită Ommuurde Tuin și 

o membră activă a Toekomstboeren. Ea este cea 

care a scris cartea „Eerlijk Loon”, în care descrie 

mai multe tipuri de plăți bazate pe solidaritate 

și incluziune, care sunt un ajutor direct pentru 

fermieri în a obține o remunerație corectă pentru 

munca lor.

„Plăți de solidaritate” este un termen utilizat pen-

tru a descrie o modalitate alternativă de plată. 

Punctul forte al acestora este acela că asigură un 

preț corect pentru fermieri sau producători, ba-

zat pe solidaritate, în timp ce consumatorii plă-

tesc în funcție de resursele de care dispun.

Solidaritatea este reciprocă; fermierii primesc 

un salariu corect, iar consumatorii pot plăti „cât 

doresc”, concept care variază ușor în funcție de metodologia pe care o folosește fiecare 

proiect în parte. Conceptul de solidaritate are o abordare holistică și poate face referire la 

pământ, mediu, sănătate, generațiile viitoare și multe altele. Abordarea agricolă se înteme-

iază pe practici agroecologice în care comunitatea joacă un rol proeminent.

Prezentăm în cele ce urmează trei dintre aceste tipuri de plăți de solidaritate:

Scară progesivă: agricultorii sunt cei care stabilesc o gamă de prețuri, cu o 

sumă minimă și una maximă. Respingând prețurile fixe, accesibile doar persoane-

lor bogate, sistemul flexibil le permite persoanelor cu venituri mai mici să plătească 

suma minimă, iar celor cu venituri mai mari să plătească sume mai mari. Aceasta 

este o plată de solidaritate, deoarece contribuțiile mai mari fac posibilă includerea 

în proiect a persoanelor cu venituri mai mici.

Unii fermieri plasează un „punct” la mijlocul scalei, indicând astfel aspecte precum 

salariul minim, obiectivul bugetar al proiectului sau altele, pentru a le oferi mem-

brilor un punct de reper.
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Runda de licitație „Bieterunde”: își are originile în Germania. O rundă de 

licitație este o metodă de plată solidară prin care fermierii împart în avans suma 

totală necesară pentru bugetul anual. Ideal, se întocmește un document bugetar 

detaliat, în care se explică cum va fi cheltuit fiecare bănuț. Apoi, fiecare persoană 

plătește anonim suma cu care dorește să contribuie. În cazul în care nu se atinge 

suma totală necesară, fermierii îi contactează din nou pe membri și runda de licita-

ții se reia, până când se ajunge la suma dorită.

Plătiți cât doriți:  În acest caz, membrul proiectului agricol comunitar plătește 

cât dorește. Membrii pot plăti în funcție de posibilitățile lor financiare și de dorința 

de a contribui la proiect. Fermierii pot da „sugestii de plată” sau pot stabili un preț 

minim.

Există și alte tipuri de plăți de solidaritate sub formă de subvenții, donații sau plăți bazate 

pe salarii orare. Elske, de exemplu, implementează metoda „plătiți cât doriți” în cadrul pro-

iectului agricol comunitar din care face parte, ceea ce întărește importanța transparenței 

în ceea ce privește salariile și costurile materiale.

„Le acordăm încredere deplină oamenilor, astfel încât aceștia să poată alege cât vor 

să plătească; aceasta înseamnă incluziune deplină. Membrii plătesc la începutul 

anului și dispun de opțiunea plăților trimestriale.”

 

Solidaritatea se extinde și la prieteni și voluntari, deoarece aceștia au acces la o mulțime de 

alimente. De regulă, este vorba despre produsele deteriorate, ori care au forme ciudate, dar 

care, bineînțeles, sunt la fel de gustoase și hrănitoare ca celelalte.
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Agroecologie, diversificare și practici agricole

Ferma RaiZen
Vadu Pașii, Buzău, România
www.ecoruralis.ro

RaiZen este o fermă agroecologică situată în partea de sud-est a României, în apropiere de 

satul Vadu Pașii, județul Buzău. În anul 2016 a devenit membră a Eco Ruralis. Ferma este 

formată din mai multe parcele deținute de familia fermierului sau de vecinii acestora, situate 

fie în apropierea satului, fie la o oarecare distanță. RaiZen este o fermă familială colectivă 

care își datorează existența muncii agricultorului Bogdan Suliman, ajutorului bunicilor 

acestuia, sprijinului financiar și muncii fratelui său, precum și sprijinului comunitar venit 

din partea rețelei Eco Ruralis.

În RaiZen, mai multe practici și abordări agroecologice coexistă: agrosilvicultura, 

permacultura și planificarea biodinamică. La fermă se cultivă 2.100 mp în permacultură, din 

care 900 mp nu beneficiază de niciun fel de irigații. Monocultura este practicată pe 1,7 ha, 

iar resălbăticirea a 1,5 ha aflate într-o zonă montană este în curs de desfășurare. Culturile 

mixte și biodiversitatea sunt intens promovate: aici se găsesc peste 200 de specii de plante 

și arbori pentru a atrage animalele. Datorită practicării agroecologiei ani la rând, ferma 

prezintă o rezistență sporită la schimbările climatice și o eroziune a solului scăzută. 

Deși este alcătuită din parcele disparate, întreaga fermă este conectată. Se practică salvarea 

semințelor și reînsămânțarea, refacerea solului, valorificarea biomasei și a lemnului. 

Animalele sunt esențiale în ecosistemul fermei - au fost introduse rațe, care mănâncă melcii 

RaiZen Fram
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și insectele, păstrând astfel grădina curată, și care furnizează totodată ouă.

Cunoștințele teoretice și practice care îl ajută pe Bogdan Suliman să gestioneze ferma sunt 

rezultatul unei îndelungi experiențe și a experimentelor în lucrul cu pământul. În contextul 

în care nu există formare oficială, schimburile colegiale puse în practică cu ajutorul Eco 

Ruralis și al grupului său de lucru pentru semințe joacă un rol esențial. RaiZen funcționează 

ca o fermă demonstrativă pentru întâlnirile membrilor, iar în prezent pune bazele unei case 

de semințe țărănești. Ferma nu vinde și nici nu intenționează să vândă produse pe piață, 

ci mai degrabă satisface nevoile familiei extinse. Într-adevăr, cererea de hrană sănătoasă și 

perpetuarea tradițiilor locale pe cale de dispariție sunt pietrele de temelie ale proiectului. 

Minimizarea costurilor, autonomia țăranului și suveranitatea alimentară sunt principiile 

directoare ale RaiZen, alături de experimentare și investigarea cu bucurie a sănătății trupului 

și a sufletului.

La nivel politic, RaiZen este angajată în promovarea agroecologiei și în apărarea drepturilor 

țăranilor și țărăncilor, împotrivindu-se îndeosebi legii românești privind semințele, care nu 

permite alcătuirea unui sistem de semințe țărănești.

Mesaj de la agricultor către agricultori, din partea lui Bogdan Suliman:

Înțelegerea modului în care se mișcă energia în viața noastră și în jurul nostru ne 

poate conduce la un mod mai ușor și mai înțelept de a ne cultiva propria hrană 

și de a folosi resursele naturale. Cel mai bun mod de a merge mai departe este să 

folosim cunoștințele pe care le adunăm de la țăranii și bunicii noștri și tehnologia 

disponibilă astăzi - sau să creăm una nouă bazată pe cunoștințele țărănești - astfel 

încât să putem păstra mediul înconjurător sănătos pentru generațiile viitoare.

RaiZen Fram
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Agroecologie, agricultură colectivă și crearea de legături 
între mediile rural și urban

Ferma colectivă Bienenwerder - Germania
hofbienenwerder.org

Ferma colectivă Bienenwerder se află în districtul Märkisches Oderland, la est de Berlin, 

în apropiere de zonele urbane. Acest colectiv agricol dorește să realizeze ceva diferit de 

structura agricolă familială, tradițională, obișnuită, prin organizarea colectivă a fermei și 

traiul în comun.

Diversitatea animalelor la fermă e mare: cinci vaci 

Pinzgauer și vițeii lor au acces la pășunat continuu, 

pe tot parcursul anului. Pe lângă acestea, ferma mai 

dispune de 25 de capre de lapte, 4 berbeci de prăsilă, 

cai de tracțiune, găini Vorwerk, rațe și albine. Aici se 

folosesc cai pentru a lucra pământul pentru a evita 

utilizarea de tehnologii grele, dependente de energia 

fosilă. Aceștia servesc, de asemenea, pentru călărie, 

transport de încărcături și mutarea lemnului. 

Aproximativ 3 hectare de teren sunt disponibile pentru 

cultivarea legumelor ecologice pe solul nisipos din 

Brandenburg, cu peste 40 de culturi diferite și 250 

de soiuri cultivate. Accentul se pune pe soiurile de 

patrimoniu.

Legumele sunt vândute către grupurile autoorganizate 

din regiune și magazinele ecologice din Berlin, 

majoritatea fiind gestionate colectiv ca răspuns critic la dominația crescândă exercitată de 

lanțurile de supermarketuri ecologice. În acest fel, ferma evită intermediarii, ceea ce, într-o 

anumită măsură, o ajută să stabilească singură prețurile. Este important ca magazinele 

ecologice să se străduiască să găsească forme de organizare diferite de cele dominante în 

prezent. Aceasta presupune: 

a) aplatizarea pe cât posibil a ierarhiilor, astfel încât toți lucrătorii să aibă aceleași drep-

turi și obligații;

b) un mod colectiv de organizare a magazinului.

În paralel, ferma aprovizionează direct grupurile pentru legume, care funcționează 

aproximativ după același model ca agricultura susținută de comunitate (Community 

Bienenwerder Farm
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Supported Agriculture - CSA). Prin această legătură directă cu clienții, ferma reușește să 

livreze legume către mai multe categorii sociale. O dată pe săptămână, fiecare grup primește 

o livrare de legume pe care trebuie să le împartă între membrii grupului. Aceștia plătesc o 

taxă lunară fixă, ceea ce oferă fermei mai multă siguranță în cazul unor recolte slabe și 

pentru planificarea financiară. De asemenea, membrii grupului vin în timpul sezonului de 

creștere pentru a-i ajuta pe fermieri, ceea ce înseamnă că ferma poate conta de obicei pe 

ajutor în perioadele aglomerate. Astfel, fermierii au ocazia de a discuta cu membri despre 

fermă și despre modul lor colectiv de lucru, ceea ce duce la un schimb interesant de idei 

provenite, pe de o parte din mediul rural, și pe de altă parte din cel urban.

Terenul pe care se află ferma a fost cumpărat la licitație în 2004 de un grup de prieteni. 

Grupul s-a schimbat și s-a extins de-a lungul anilor. Colectivul are în prezent aproximativ 10 

membri nou-veniți. În fiecare an, fermierii au voluntari și ucenici de an ecologic. Acesta este 

un pas important în sprijinirea tinerilor interesați de agricultură. Membrii colectivului speră 

că structura neconvențională a fermei va fi de natuă să îi inspire pe tineri. Aceasta le oferă 

șansa de a vedea cum funcționează un model colectiv, precum și de a conștientiza care sunt 

provocările cu care vine la pachet. Colectivul acordă o atenție deosebită aspectelor de gen, 

încercând să discute și să conteste regulat modelele patriarhale pe care le internalizează 

oamenii. Toată lumea trăiește, învață și muncește la fermă după principiul „Fără stăpâni, fără 

servitori”.

Bienenwerder Farm
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Agroecologie și colaborarea cu autoritățile publice 
 

Toekomstboeren în dialog cu Ministrul olandez al Agriculturii 
toekomstboeren.nl 

Toekomstboeren (Viitorii agricultori) activează la mai multe niveluri pentru a contribui la 

dezvoltarea mișcării agroecologice în Țările de Jos. Numărând aproximativ 400 de mem-

bri, asociația are mai multe grupuri de lucru, printre care și cele privind resursele comune, 

mișcarea internațională, rețeaua agriculturii sprijinite de comunitate și colaboratorii cu au-

toritățile locale/naționale. Acest ultim grup colaborează cu ministrul agriculturii din Țările 

de Jos pentru a face presiuni în vederea schimbării politicilor și a drepturilor de utilizare a 

terenurilor.

În Țările de Jos există o lege care consolidează poziția proprietarilor de terenuri și în același 

timp dezumanizează munca depusă de agricultori și dreptul lor la acces pe termen lung la 

pământ. Proprietarii de terenuri pot încheia un contract de arendare pe un an pentru te-

renurile agricole din proprietate, ceea ce demonstrează că legile, autoritățile și factorii de 

decizie politică sunt deconectați de la realitatea fermierilor.

Contractul pe termen scurt nu oferă siguranță ori respect agricultorilor, deoarece face im-

posibilă implementarea proiectelor agroecologice pe termen mediu și lung. În 2019, To-

ekomstboeren a început să colaboreze cu ministrul agriculturii pentru a iniția o serie de 

întâlniri. Scopul acestora este de a propune ca durata minimă a contractului de arendare a 

Pluk! CSA, the Netherlands
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terenurilor agricole din Țările de Jos 

să crească de la 1 la 9 ani.

 

În plus, prețul terenurilor în Țările 

de Jos este determinat de prețu-

rile pieței, neexistând niciun fel de 

protecție a terenurilor agricole ori 

vreo încurajare a inițiativelor dura-

bile. Cifrele din 2020 arată că Țările 

de Jos au înregistrat cel mai mare 

preț de achiziție pe hectar de teren 

arabil din Europa. Toekomstboeren 

poartă discuții cu ministrul agricul-

turii pentru a aborda problema pre-

țurilor ridicate ale terenurilor. Toe-

komstboeren propune oferirea de 

stimulente pentru agricultorii care 

folosesc practici ecologice.

Aceste două aspecte - creșterea nu-

mărului de ani de arendare și prețul 

accesibil al terenurilor - sunt punc-

tele focale ale colectivului în activi-

tatea sa de lobby și discuții cu auto-

ritățile publice.

 

Toekomstboeren va continua să di-

cute cu și să invite la ferme angajați 

ai Ministerului Agriculturii. Colec-

tivul înțelege foarte bine faptul că 

elaborarea politicilor și schimbarea 

legislației sunt procese lente, în care 

răbdarea și perseverența sunt indis-

pensabile. Toekomstboeren nu sunt 

singuri, deoarece rețeaua olandeză 

de agricultură sprijinită de comu-

nitate, federația de Agroecologie, 

colectivele locale și marile ONG-uri, 

precum Greenpeace sau Friends of 

the Earth, exercită o presiune colec-

tivă asupra autorităților pentru în-

făptuirea acestor schimbări.

Land Workers Alliance

Pluk! CSA, the Netherlands
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