
Ferma, ca un sistem circular 

Ferma tradiţională produce alimente apetisante şi 

sănătoase pentru noi toţi. Animalele trăiesc în spaţii 

deschise şi consumă numai hrană potrivită pentru 

nevoile lor. 

Fermierii lucrează din greu ca să crească plante 

sănătoase, folosind numai elemente care pot fii regasite 

la fermă: solul, apa şi îngrăşământ natural (bălegar). 

Procesul de producţie a alimentelor începe la fermă, în 

primul rând aici sunt produse alimentele proaspete, de 

bună calitate pe care le achiziţionăm din magazin, din 

supermarketuri sau de la piaţă. 

Fermele tradiţionale nu numai că se bazează pe natură, 

dar fac parte integrantă din natură. Fermierii produc 

folosind cicluri de producţie care sunt foarte aproape de 

ciclurile de viaţă care pot fi regăsite în natură. 

Modelul de economie circulară poate fi regăsit în ferma 

tradiţională. De exemplu solul bogat în nutrienţi, 

înbogăţit cu îngrăşământ natural, reduce nivelul eroziunii 

şi combate pierderea de nutrienţi şi de apă. În plus 

îngrăşămintele naturale şi compostul sunt produse la 

aceeaşi fermă sau una apropiată. 



Buna calitate a solului şi respectarea naturii sunt 

necesare pentru supravieţiure oamenilor şi a animalelor. 

Fermieri dispun de natură într-un mod sustenabil 

deoarece: 

 Folosesc cu responsabilitate energia şi resursele 

naturale 

 Susţin biodiversitatea 

 Susţin echilibrul ecologic regional 

 Îmbunătăţesc calitatea solului 

 Susţin calitatea apelor 

 Menţin sănătatea şi bunăstarea animalelor 

 Ţin cont de nevoile specifice ale animalelor 

Fermierii pe de-o parte, folosesc metode vechi, cu 

tradiţie, ca de exemplu au grijă de sănătatea animalelor 

asigurându-le posibilaitate de a se mişca la aer liber, pe 

de altă parte îşi însuşesc şi utlilzează metode modern şi 

ştiinţifice, ca de exemplu verificarea periodică a nivelului 

de nutrienţi din sol. 

În loc de îngrăşăminte chimice, calitatea solului este 

menţinut şi/sau îmbunătăţit prin utilizarea 

îngrăşămintelor naturale şi a compostului, precum şi prin 

rotaţia plantelor cultivate. 
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