
Agricultura intensivă și mediul 

 

TU, cel care citești acest articol, uită-te în jurul tău, ce vezi, ce auzi, ce simți? Vezi, 

simți viața însăși desfășurându-se sub ochii tăi, suferi, te bucuri, plângi, râzi, trăiești. Acum 

imaginează-ți un loc pustiu, părăsit, fără oameni, flori, copaci, animale, fără emoții și 

gândește-te că acesta va deveni viitorul nostru, dacă noi, tu, nu vom face nimic ca să 

împiedicăm asta. 

Agricultura intensivă este cea mai comună metodă de cultivare a solului și principala 

sursă de hrană din lume. Industria agricolă a evoluat odată cu venirea noilor tehnologii care 

fac cultivarea și, prin urmare, afacerea mai eficientă în comparație cu modul în care era acum 

câteva decenii. Este un sistem care intensifică producția agricolă a unui anumit sol, prin 

utilizarea de mașini și tehnologii noi, creșterea forței de muncă și aplicarea eficientă a altor 

mijloace de sprijin pentru culturi, cum ar fi îngrășăminte și insecticide, pentru a produce cel 

mai mare venit posibil pentru a obține profit și pentru a satisface nevoile alimentare ale 

populației.  

Agricultura intensivă se remarcă prin: 

 productivitatea ridicată a terenului 

 este de obicei utilizată în economiile dezvoltate  

 utilizarea unui singur tip de semințe pentru cultivare 

 localizarea pe câmpii cu soluri bogate în nutrienți 

 utilizarea pesticidelor și a produselor fitosanitare (tratamente utilizate în agricultura 

convențională și organică, menite pentru a păstra culturile sănătoase, protejându-le de 

dăunători, buruieni și alte boli) împotriva insectelor sau ciupercilor dăunătoare 

culturilor 

 cheltuieli cu cantități uriașe de energie și capital 

Extinderea agriculturii intensive amenință să pericliteze șansele globale de a îndeplini 

condițiile acordului de la Paris privind criza climatică (statele membre au convenit ca UE să 

urmeze calea către a deveni prima economie și societate neutră din punct de vedere climatic 

până în 2050, angajându-se să reducă emisiile UE cu cel puțin 55 % până în 2030), deoarece 

utilizarea în creștere a îngrășămintelor artificiale și creșterea populației de animale cresc 

concentrația unor gaze cu efect de seră (metanul- durata sa de viață în atmosferă este mai 

scurtă- și oxidul de azot), la niveluri mult mai mari decât cele văzute în mod natural. 

Avantajele utilizării agriculturii intensive: 

Agricultura intensivă permite fermierului să producă mai mult, folosind o bucată de 

teren mult mai mică și aproape de locul în care produsele sale sunt comercializate. Utilizarea 

optimă a materialelor și a mașinilor contribuie la generarea unui randament considerabil mai 

mare în culturi (calculându-se randamentul pe unitate de teren) în comparație cu agricultura 

extinsă, care folosește puțin capital și forță de muncă. Astfel, agricultura intensivă diferă de 

agricultura extensivă datorită utilizării mai reduse a terenului pentru a produce o cultură 

similară, care este principalul său avantaj din punctul de vedere al producătorilor. 

https://economipedia.com/definiciones/pais-desarrollado.html
http://siaprendes.siap.gob.mx/contenidos/2/01-agricultura/contexto-2.html


Spre deosebire de agricultura tradițională, utilizarea agriculturii intensive pentru a 

produce legume, păsări, carne de vită, lapte, ouă și fructe a făcut ca prețurile la alimente să fie 

accesibile și  a ajutat substanțial la rezolvarea problemei foametei din lume.  

„Dacă în anul 1960, de pe suprafața cultivată a unui hectar de teren se hrăneau doi 

oameni, în anul 2030, de pe același hectar, agricultura va trebui să hrănească 5 oameni. Cum 

populaţia globului creşte în fiecare zi cu 200.000 de oameni, până în anul 2050, producția 

agricolă va trebui să crească cu 70-100% pentru a hrăni cei peste 9 miliarde de oameni la 

nivel global”, afirmă Andrei Măruțescu. 

Tehnologii în agricultura intensivă modernă 

Realizările electronice și robotice își găsesc implementarea și în agricultura intensivă, 

ajutând la controlul mașinilor, controlul mecanic și chimic al buruienilor și dăunătorilor, 

însămânțarea și recoltarea. La nivel local, senzorii de teren raportează cu exactitate starea 

lucrurilor, cum ar fi că senzorii din trunchiul migdalilor semnalează necesitatea irigării. O 

altă descoperire semnificativă pentru agricultura intensivă modernă este GPS-ul, care 

furnizează date exacte despre localizare și astfel permite distincția între zone separate. 

Domeniul de monitorizare cu drone și sateliți permite proprietarilor de terenuri agricole 

industriale să înțeleagă situația în timp real, zi și noapte, în timp ce analiza istorică este 

disponibilă pe platforme agricole detaliate online. 

Analiza vremii include informații despre temperaturi, nivelul de umiditate, viteza 

vântului, acoperirea norilor, precipitațiile, precum și date istorice pentru fiecare cinci ani din 

2008 până în prezent. 

Consecințele agriculturii intensive asupra mediului: 

Efectuarea unei agriculturi intensive pe teren are consecințe negative asupra 

mediului. Dacă nu se iau în considerare conceptele de durabilitate și productivitate, 

agricultura intensivă poate provoca probleme grave de mediu, cum ar fi: 

 Defrișarea- Este cea mai alarmantă caracteristică a agriculturii intensive, deoarece 

duce la degradarea solului și determină expansiunea în noi terenuri. În special, 

pădurile sunt tăiate în favoarea unor noi zone fertile și productive. Astfel, agricultura 

intensivă modernă este acuzată de 80% din defrișările globale, 

 Rezistența dăunătorilor și buruienilor la substanțe chimice- Utilizarea regulată 

a pesticidelor și a erbicidelor sintetizate în agricultura intensivă induce adaptarea, 

aplicațiile mari și frecvente devin mai puțin eficiente sau ineficiente, drept urmare, 

paraziții devin mai puternici și se pot reproduce necontrolat. 

 Degradarea solului- „Strângerea” câmpurilor cât mai mult posibil determină 

epuizarea și eroziunea solului, prin urmare, practicile agricole intensive fac terenurile 

mai slabe, interferând semnificativ cu procesele naturale ale solului. În special, 

pesticidele chimice distrug microorganismele din sol care asigură compostarea și 

încorporarea corectă a materiei organice. 

 Impactul asupra habitatelor natural și a animalelor- Nevoia de a căuta noi 

terenuri pentru a satisface nevoile unei agriculturi intensive afectează fauna și flora 

sălbatică, reducând dimensiunea locului lor de viață tradițional. Cercetări recente 

raportează o reducere a populației de păsări și albine pe terenurile agricole datorită 

https://e360.yale.edu/features/declining_bee_populations_pose_a_threat_to_global_agriculture


insecticidelor grele din agricultura intensivă care reprezintă o amenințare 

semnificativă pentru dezvoltarea agricolă și ecologie. 

 Poluarea apei- Din cauza agriculturii intensive, scurgerile chimice grele din câmpuri 

pătrund în corpurile de apă, otrăvind organismele acvatice. Defrișarea și tăierea 

benzilor de protecție de-a lungul malurilor râurilor provoacă inundații și sedimentare. 

 Schimbările climatice- Practica agriculturii intensive are un mare impact asupra 

mediului și este unul dintre principalii factori ai schimbărilor climatice globale, 

accelerând eroziunea solului și poluarea mediului în general din cauza sechestrării 

inadecvate a carbonului, emisiilor de combustibili fosili și a unei abordări 

exploatatoare a utilizării solului și a apei.  

 Impactul asupra sănătății umane- Majoritatea produselor alimentare utilizate în 

sistemele de creștere intensivă, în special legume, fructe, păsări de curte și animale 

sunt pline de hormoni de creștere si alte substanțe chimice pentru a crește producția. 

Cercetătorii din domeniul sănătății publice spun că creșterea cazurilor de copii născuți 

cu defecte și cancer este probabil cauzată de consumul de fructe anorganice, carne, 

legume și carne de pasăre. 

 Dezavantaje economice și sociale- Agricultura intensivă modernă folosește o 

utilizare extinsă a mașinilor și tehnologiilor de tratare a câmpului și necesită mai 

puțină muncă umană comparativ cu practicile ecologice cu multă muncă manuală. 

Acest lucru are ca rezultat o ocupare redusă a forței de muncă și implicarea resurselor 

umane. Din punct de vedere economic, prețurile mici ale agriculturii tradiționale 

intensive constituie o concurență serioasă pentru produsele agricole ecologice mai 

scumpe, deși calitatea lor câștigă cu siguranță. 

Hanqin Tian, profesor la Universitatea Auburn din SUA și autor principal al studiului, a 

declarat: „Motorul dominant al creșterii provine din agricultură și cererea tot mai mare de 

alimente și hrană pentru animale va crește și mai mult emisiile globale de oxid de azot. Există 

un conflict între felul în care hrănim oamenii și stabilizarea climatului ". 

Oxidul de azot este eliberat din utilizarea excesivă a îngrășămintelor artificiale și a 

surselor organice, cum ar fi gunoiul de grajd (îngrășământ natural, complet, în componența 

căruia se găsesc toate substanțele necesare creșterii și dezvoltării plantelor) și are un efect de 

încălzire de 300 de ori mai mare decât cel al dioxidului de carbon. Nivelurile de oxid de azot 

din atmosferă sunt cu 20% mai mari decât în perioada preindustrială, majoritatea creșterii 

provenind din agricultură. 

Brazilia, China și India prezintă cea mai mare creștere a emisiilor de oxid de azot, datorită 

adoptării rapide a creșterii intensive a animalelor și a cerealelor, potrivit studiului Nature. 

Emisiile SUA au fost relativ stabile, în ciuda creșterii producției agricole. Europa este singura 

regiune care a redus emisiile de oxid de azot, dar majoritatea acestor picături se datorează 

cerințelor industriei, cum ar fi fabricile de nailon. Emisiile din agricultură au scăzut mai încet, 

dar au fost luate măsuri în unele țări ale UE pentru a reduce daunele cauzate de îngrășăminte. 

Am văzut cum a fost, ce este, dar numai noi putem decide cum va arăta viitorul, noi 

hotărâm dacă vom avea sau nu un cuvânt de spus în privința schimbărilor climatice, a 

acțiunilor noastre, a vieții însăși. Schimbarea începe cu tine, tu ești schimbarea, nu te mai 

prefă că nu-ți pasă, că aceasta nu e problema ta, FĂ CEVA! 



NU UITA!!! 

Natura nu are nevoie de oameni. Oamenii au nevoie de natură. 

 

Articol scris de Gavrilovici Cristiana Beatrice 


