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AGRICULTURA URBANĂ
Cătălin Oncescu
Master Mobilitate Urbană

Introducere
Agricultura a fost şi este una dintre principalele preocupări ale populaţiei
la nivel global. Tendinţa globală actuală a agriculturii este de a se extinde, prin
ramura legumiculturii, şi în mediul urban. Din studii reiese că cei care gestionează
oraşele îşi dau seama de faptul că nu este durabil să produci fructele şi legumele
de care cetăţenii au nevoie, zilnic, la distanţe foarte mari de oraş deoarece acest
lucru presupune costuri mai mari cu transportul. De aceea ei au încercat să găsească
soluţii folosind resursele oferite de mediul urban. Pentru a veni cu o soluţie la această
problemă s-a experimentat pentru a descoperi în ce fel zonele din mediul urban se
pot folosi pentru agricultura urbană.
Cercetările oferă indicaţii despre cum se pot obţine rezultate bune cu diferite
tipuri de legume dar problema creşterii în mediul urban nu este analizată în amănunt.
Lucrarea de faţă îşi propune să identifice o serie de soluţii care ar putea fi aplicate în
oraşele din România fără costuri mari de implementare şi întreţinere astfel încât ele
să fie accesibile tuturor.
Evoluţia mediului rural
În ultimele decenii, lumea satului românesc s-a aflat într-un continuu proces
de transformare care a dus la modificarea atât a specificului localităţilor rurale,
cât si a coordonatelor demografice, ocupaţionale şi valorice ale populaţiei. Statul
tradiţional a suferit primele modificări structurale importante odată cu instaurarea
regimului comunist. Procesul de colectivizare, precum şi procesele de urbanizare
şi de industrialzare masivă din anii '50-'70 au transformat radical activitatea
economică, stilurile de viaţă şi obiceiurile din statele României, ceea ce a dus la
dispariţia unei forme tradiţionale de organizare a vieţii sociale (Flavius Mihalache,
Alin Croitoru, 2006).
Acest proces de evoluţie a trecut prin trei mari perioade de schimbare:
perioada interbelică, perioada postbelică şi perioada „post" revoluţie (Oana Eleonora
Glogoveţan, 2014).
Perioada interbelică cuprinde evoluţia agriculturii după reforma agrară din
1921 şi începutul celui de Al Doilea Război Mondial (1918-1940) (Oana Eleonora
Glogoveţan, 2014).
Perioada postbelică, cuprinde două etape majore: 1945-1962, perioada în
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care au fost desfiinţate exploataţiile agricole private şi 1963-1989 perioada de după
încheierea procesului de etatizare şi colectivizare a agriculturii. După instaurarea în
1ara noastră a primului guvern comunist, 6 martie 1945, se declanşează o politică
de lichidare a exploataţiilor agricole existente, pe temeiul ideologiei marxiste şi
restructurarea lor după modelul sovhozurilor şi colhozurilor sovietice. Procesul
de restructurare a exploataţiilor agricole s-a desfăşurat pe două planuri aparent
distincte, „etatizarea" şi „colectivizarea", dar, chiar dacă nu au început simultan, ele
s-au potenţat reciproc. Astfel sectorul proprietăţii de stat, de la valori nesemnificative
la sfârşitul războiului a crescut la 1,8 mii ha în 1962 (la momentul declarării
incheierii procesului de colectivizare) şi în final la peste 2 mii ha, reprezentând
peste 22% din suprafaţa agricolă lucrată. Procesul de etatizare a însemnat trecerea
in proprietatea directă a statului a unei importante părţi a terenurilor agricole de
rea mai bună calitate, de numărul şi valoarea utilajelor şi instalaţiilor din dotarea
unitaţilor de stat; proprietatea totală asupra tractoarelor şi a maşinilor agricole ce
l'lcctuau lucrările pe terenurile G.A.C.-urilor (contra unei părţi din producţie);
precum şi preluarea de către organele de stat a deciziilor privind elemente esenţiale
ale activităţiilor în G.A.C. (structura culturilor, tehnologia, volumul şi destinaţia
producţiei), planificarea, îndrumarea şi controlul gestionar, procesarea, prelucrarea
~i valorificarea producţiei. De notat însă că nu au fost preluate, sub nici o formă
~i problemele sociale şi remuneraţia colectiviştilor, lăsându-le pe seama fiecărui
<i.A.C. în parte (Oana Eleonora Glogoveţan, 2014).
Perioada postrevoluţie ( 1990-2002). În această etapă una dintre problemele
majore după evenimentele din 1989, a fost reconstituirea proprietăţii private în general
~i implicit a proprietăţii private în agricultură (Oana Eleonora Glogoveţan, 2014).
Concomitent cu aceste mari perioade de schimbare au avut loc şi două perioade
de transformare a societăţii după inaugurarea regimului comunist: destructurarea
vechii societăţi 1947-1953; schimbarea politică şi noua elită 1953-1957.
1947-1953. Primii ani după instaurarea regimului comunist în România au fost
11u1rcaţi de procese de aşezare a societăţii pe modelul sovietic. Distrugerea vechilor
liirme de organizare socială şi a relaţiilor economice specifice perioadei anterioare a
reprezentat una dintre priorităţile regimului nou instalat.
1953-1957. După eliminarea vechilor forme de organizare şi a vechii elite,
11 apărut o nouă categorie socială care a luat în mâini conducerea statului. Această
rntegorie, reprezentată de noua elită politică, a consolidat puterea regimului comunist,
11ccelerând procesele structurale de redefinire a societăţii (Flavius Mihalache, Alin
<'roitoru, 2006).
Aceste schimbări au obligat populaţia să se adapteze la noua ordine socială.
Pentru început lucrurile au fost omogenizate, diferenţele sociale au încercat să fie
minimizate. La începutul anilor '70, însă, diferenţele cresc prin creşterea numărului
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persoanelor ocupate în sectoare neagricole. În funcţie de domeniul de activitate,
agricol sau nonagricol, veniturile persoanelor active se diferenţiază puternic.
Urbanizarea

Procesul de urbanizare accelerată a României derulat de către regimul comunist
a făcut ca ponderea populaţiei rurale să se reducă substanţial în decursul a cinci decenii.
Astfel, dacă în 1948 76,6% din totalul populaţiei ţării locuia la sate, această pondere a
scăzut până la 45,7% în anul 1990 (Flavius Mihalache, Alin Croitoru, 2006).
Procesul de sistematizare, demarat în 1972, a vizat structurarea localităţilor
rurale şi urbane în ierarhii bine definite, în cadrul cărora fiecare localitate îndeplinea
funcţiuni clare în vederea asigurării unei dezvoltări teritoriale integrate. Planul de
sistematizare a localităţilor României, deşi neîndeplinit în totalitate conform directivelor
stabilite de factorii de decizie din perioada socialistă, a dus la modificări importante în
existenţa multor localităţi rurale (Flavius Mihalache, Alin Croitoru, 2006).
Dezvoltarea urbană a reprezentat o direcţie de acţiune principală în cadrul
politicilor comuniste de dezvoltare a României. Practic, între 1948 şi 1990,
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dezvoltarea urbană a cunoscut cea mai mare intensitate din istoria României. În
1992, 28% din populaţia totală a României locuia în cele mai mari 20 de oraşe.
După 1989, procesul de privatizare a multor interprinderi sau închiderea lor
11 facut ca numărul persoanelor implicate în agricultură să crească, diferenţa este că
această populaţie practica ce numesc specialiştii ca fiind agricultura de subzistenţă.
Creşterea numărului populaţiei din oraşe se traduce printr-o cerere tot mai
mare de produse agricole (fructe, legume, cereale, produse animale, etc.) Această
cerere este greu îndeplinită în condiţiile în care agricultura nu este eficientă, iar
majoritatea celor care lucrează în acest domeniu o fac pentru a-şi asigura existenţa.
Cu această problemă se confruntă şi alte ţări din lume, nu numai România,
liecare încercând să găsească o soluţie la această problemă. Într-o primă fază toate
produsele de care era nevoie erau transportate, uneori de la distanţe foarte mari, astfel
încât cererea să fie îndeplinită. Această soluţie aparentă a creat însă alte probleme,
cum ar fi costuri mai mari pentru produse, creşterea poluării datorită transportului pe
distanţe mari, descurajarea producătorilor locali etc.
Un oraş sustenabil, aşa cum vrea Bucureştiul să fie, trebuie să găsească o
alternativă pentru sistemul actual în care produsele sunt transportate în zona urbană,
iar resturile şi ambalajele rezultate să fie depozitate în vecinătatea oraşului.
Agricultura Urbană
Având în vedere tradiţia în agricultură a ţării noastre, ar trebui sa profităm
de această experienţa şi să investim în agricultura urbană. Asta înseamnă că în loc
să transportăm legumele şi fructele de la distanţe mari să le producem chiar în oraş
folosind mai bine terenul disponibil.
Avantajele acestui tip de agricultură sunt: folosirea apei menajere şi a resturilor
ca materie primă, îmbunătăţirea nutriţiei şi a sănătăţii, îmbunătăţirea condiţiilor de
trai şi creşterea echităţii. Beneficiile agriculturii urbane variază în funcţie de timp
~i locul unde se aplică, dar de cele mai multe ori reprezintă un proces de reducere a
sărăciei în perioade de criză, îmbunătăţeşte mediul urban prin „înverzirea„ acestuia
~i reducerea poluării. Întăreşte baza economică a oraşului prin adăugarea unei
„industrii„ care include producţia, procesarea, ambalarea şi promovarea.
Nu numai resturile menajere trebuiesc văzute şi utilizate ca resurse valoroase
dar şi spaţiul urban în sine trebuie perceput ca o resursă care trebuie folosită pentru
producţia agricolă.

Chiar dacă agricultura şi urbanul, la prima vedere par să nu aibă nimic în
comun, dacă analizăm problema putem observa că este posibil ca oraşul să producă
cel puţin jumătate din cantitatea de nutrienţi de care au nevoie locuitorii săi (Jac S.,
Joe N. 1992).
Cel mai adesea grădinile comunitare sau grădinăritul „în curte" sunt formele
cele mai des întâlnite când vine vorba de agricultura urbană. Aceste forme de
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agricultură contribuie substanţial la producţia alimentelor pe plan local, dar în acelaşi
timp oferea un suport comunităţilor. În cadrul acestor grădini comunitare oamenii au
ocazia să înveţe unii de la alţii, să schimbe idei şi tehnici de grădinărit. Grădinile
urbane pot să fie amenajate şi în Jocuri mai puţin obişnuite cum ar fi: acoperişul
blocurilor, balcoanele sau spaţiile dintre blocuri.
Toate aceste proiecte nu pot avea Joc fară ajutorul locuitorilor dintr-un oraş,
pentru că ei sunt cei care beneficiază direct dar şi contribuie pentru intreţinerea acestor
grădini. Municipalitatea poate susţine această activitate oferind spaţiile necesare
pentru grădinile comunitare sau autorizând amenajarea lor pe acoperişul clădirilor,
dar tot locatarii din zonă trebuie să se ocupe de amenajare şi întreţinerea lor.
Studiu de caz
Pentru cei care vor să amenajeze în curtea lor o grădină de legume, dar nu
ştiu cum să facă asta sau nu au timp să se ocupe de grădină există firme care se pot
ocupa de acest aspect contra cost. De exemplu în Vancouver, Canada există o astfel
de firmă care amenajează grădini de legume şi le întreţine. La început oamenii erau
destul de reticenţi. Primii clienţi au fost persoane care doreau o grădină dar nu aveau
timp să se ocupe de ea. La scurt timp însă aceştia au devenit doritori să ştie cum pot
avea grijă de grădină singuri. Acum 90% din activitatea firmei este de consultanţă,
ei sprijină oamenii şi îi învaţă cum pot avea rezultatele cele mai bune dar nu se mai
ocupa de îngrijirea efectivă a grădinilor. Experienţa acestor oameni îi ajută pe alţii
să facă faţă condiţiilor aspre din oraş: aer uscat, vânt local, secetă şi alte fenomene
specifice mediului urban, care reprezintă provocări serioase pentru persoanele fără
experienţă. De asemenea, oferă asistenţă în îmbunătăţirea solului, selecţia seminţelor,
combaterea daunătorilor folosind insecticide organice şi alegerea răsadurilor.
Un aspect foarte important semnalat de studiul din Canada este acela că aceste
grădini urbane sunt amenajate de persoane din toate mediile sociale cu diferite
venituri. Având în vedere că oamenii sunt implicaţi direct ei înţeleg că este important
să recicleze materialele biodegradabile, apa şi alte resurse importante atât pentru ei
cât şi pentru oraş.
Pentru persoanele care vor să aibă o producţie cât mai mare pentru terenul
pe care îl au la dispoziţie sau pentru cele care vor legume proaspete şi iama există
tehnologii care le vin în ajutor.
Tehnologii disponibile
De exemplu o echipă de cercetători din India a făcut un studiu în care au
arătat cum contribuie forma, poziţia faţă de punctele cardinale, forma acoperişului
şi materialele folosite la construcţia unei sere pentru a avea costuri cât mai mici
de întreţinere pe timpul iernii şi automat o producţie care să justifice investiţia. Ei
au concluzionat că sera trebuie sa aibă o formă dreptunghiulară, cu laturile scurte
orientate pe direcţia N-S astfel încât vântul iama să afecteze o zonă cat mai mică
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11 serei, iar vara să beneficieze de cât mai multă lumină naturală. Laturile scurte
pot fi opace, chiar şi din cărămidă care iama ar ajuta la păstrarea unei temperaturi
rnnstante, fără să afecteze nivelul de lumină vara. De asemenea au observat că o
simplă prelată care să acopere, iama, sera pe timpul serii reduce semnificativ costurile
pentru căldură.
De asemenea sistemul aquaponic, un sistem de producere care combină
neşterea peştilor în bazine cu creşterea legumelor în apă, poate să ofere o cantitate
foarte mare de produse, adică legume şi peşte, folosind o suprafaţă redusă de teren.
Sistemul este unul simplu, o pompă pompează apa din bazinul cu peşti în suportul,
111lat deasupra bazinului, apa traverseaza „patul" cu roca vulcanică (un pietriş de 1,52 cm) hrăneşte rădăcinile plantelor cu nutrienţi şi în acest proces este filtrată, după
rnrc, folosind gravitaţia, ajunge înapoi în bazinul cu peşti. Procesul este repetat de
.\-4 ori pe zi în funcţie de nevoile plantelor.
În România potenţialul de dezvoltare al acestui sistem de agricultura urbană
este foarte mare. În primul rând ţara noastră are o tradiţe în agricultură chiar dacă
regimul comunist a încercat să schimbe această tradiţie. În al doilea rând, putem
învăţa din experienţa altor oraşe şi să nu trecem prin momentele grele prin care
11u trecut acestea, beneficiind de cunoştinţele dobândite dar şi de noile tehnologii
11stfel încât într-un timp foarte scurt să recuperăm decalajul şi să devenim foarte
competitivi din acest punct de vedere.
Concluzii
Pe viitor dezvoltarea sustenabilă nu va putea avea loc fără o planificare urbană,
având în vedere că în curând vom trece de pragul în care mai mult de jumătate din
populaţia planetei va locui în zone urbane. Presiunea asupra zonelor rurale va fi mai
mare decât poate aceasta să producă şi vor trebui găsite soluţii eficiente pentru aceste
probleme.
Pentru început pot fi implementate programe pilot în zonele cu venituri scăzute
pentru că: astfel ar beneficia un număr cât mai mare de oameni de aceste programe
pentru că s-ar crea locuri de muncă, aceste zone au un mediu de viaţă sărăcăcios care
ar beneficia de pe urma acestor programe, persoanele cu venituri reduse nu îşi permit
sil cumpere zilnic legume sau fructe pentru familiile lor, iar în acest fel ele ar avea
acces mult mai uşor la astfel de produse la preţuri avantajoase.
Agricultura urbană este o oportunitate de dezvoltare pentru oraşe pentru că
oferă locuri de muncă, un mediu de viaţă mai bun şi, cel mai important, susţine viaţa
comunitară, oferind un loc de petrecere a timpului unde pot fi implicaţi şi tineri şi
oameni în vârstă fără să existe probleme sau conflicte.
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SUMMARY
Agriculture is a crucial domain for today and tomorrow; according to the present
tendencies in the urban development, research concerning urban agriculture is
of vital importance. The present paper aims at identifoing wide-scale app/iable
solutions for the urban context in Romania, with low costs implementation and easy
maintainance.
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