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        Mișcarea pentru protejarea mediului înconjurător s-a născut în SUA într-o 

perioadă când au avut loc mai multe evenimente deosebite, printre care înăbușirea 

prin folosirea armelor de foc a revoltei unor studenți împotriva războiului 

din Cambodgia, „Masacrul din 4 mai”, apariția fibrelor optice, un accident nuclear în 

Carolina de Sud la centrala nucleară din Savannah River din apropierea orașului 

Aiken (nerecunoscut timp de 18 ani), poluarea foarte mare cu gaze și fum, 

considerată ”semn al prosperității”. Despre mediul înconjurător a început să se 

vorbească din ce în ce mai des, unul dintre subiectele mult disputate fiind folosirea 

pesticidelor. 

     Agricultura convențională folosește pesticide pentru a proteja plantele și de 

îngrășăminte pentru a le stimula creșterea și fertilitatea. În agricultura ecologică, 

acestea sunt puternic restricționate. În ambele tipuri de agricultură, UE ia măsuri 

pentru obținerea de produse mai sigure pentru consumatori. 

     Pesticidele – cunoscute și ca substanțe chimice agricole – sunt substanțe folosite 

pentru protecția plantelor împotriva dăunătorilor. Ele cuprind, printre altele, erbicide 

pentru stârpirea buruienilor, fungicide împotriva bolilor și insecticide pentru omorârea 

gângăniilor. Din păcate, aceste substanțe nu ne scapă doar de problemele nedorite, 

ci pot fi dăunătoare pentru sănătatea noastră și pentru mediu. 

     Pesticidele sau produsele pentru protecția plantelor conțin cel puțin o substanță 

activă și se folosesc pentru: 

 protejarea plantelor împotriva dăunătorilor și a bolilor; 

 influențarea gradului de creștere a plantelor; 

 conservarea produselor din plante; 

 stârpirea sau împiedicarea creșterii plantelor nedorite. 

  Ce măsuri ia Uniunea Europeană? 

UE exercită control asupra utilizării pesticidelor pentru a reduce la mininum riscurile 

pentru sănătate și pentru mediu. 

   Toate pesticidele au substanțe active care acționează asupra dăunătorilor sau 

asupra plantelor nedorite. Înainte de a ajunge pe piață într-un produs, toate 

substanțele active care se utilizează în UE în produse de protecție a plantelor trebuie 

să fie aprobate de Comisia Europeană, pentru a se asigura că nu sunt periculoase.     

https://ro.wikipedia.org/wiki/SUA
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cambodgia


Substanțele trebuie să fie sigure atât pentru sănătatea oamenilor și a animalelor, cât 

și pentru mediu. 

      O modalitate de limitare a emisiilor de pesticide în mediu și a expunerii oamenilor 

la acestea constă în producerea de produse ecologice. În agricultura ecologică, 

utilizarea pesticidelor chimice, precum și a îngrășămintelor sintetice, a antibioticelor 

și a altor substanțe este puternic restricționată. Fermele ecologice trebuie să 

respecte reguli stricte dacă doresc să-și numească produsele ecologice. 

       Câteva dintre cele mai importante principii ale obținerii de produse ecologice 

sunt următoarele: 

 limite foarte stricte privind folosirea de substanțe chimice agricole, pesticide, 

îngrășăminte, antibiotice și aditivi alimentari; 

 neutilizarea organismelor modificate genetic (OMG); 

 folosirea resurselor locale; 

 alegerea unor specii de plante și animale rezistente la boli și adaptate la 

condițiile locale. 
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