
 
 

 
 

                                                                                                                                   
 
 
 

Acest proiect a primit finantare din programul de cercetare şi inovare 
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WATERPROTECT 
 

Chestionar fermieri: bune practici agricole, studiu de caz bazinul Marei, România  
 

Localizare (nume familie şi 
numărul casei) 

 

Vârsta proprietarilor (vă rog 
bifaţi cu X) 
 

între 20-30 între 30-40 ani între 40-50 ani peste 50 ani 
 
 

Numărul de animale din 
gospodărie:  

 

Suprafaţa teren (ha): 
 

 

Data completării:   
 

  
  

Nr.  
 

Utilizaţi 
această 

practică? 

Pe o scală de la 1 la 
7 cât de mult aţi dori 

să utilizaţi această 
practică? 

 
 Vă rugăm să completaţi dacă folositi următoarele practici în activitatea 

dumneavoastră, şi de asemenea dacă aţi dori să utilizaţi practica pe viitor 
DA NU 1=f puţin; 7= foarte 

mult; 
1. Depozitarea temporară a gunoiului de grajd pe câmp?     
2. Daca depozitaţi gunoiul pe câmp luaţi măsuri de 

siguranţă şi legale de depozitare  a acestuia la distanţe 
sigure faţă de corpurile de apă? (min. 20 m faţă de 
cursuri apă, min. 50 m faţă de puţuri sau izvoare, min. 
250 m faţă de foraj/fantână utilizată pentru apă potabilă) 

   

3. Daca depozitaţi gunoiul pe câmp utilizaţi la baza 
depozitului o folie impermeabilă? 

   

4. Programe/planuri de fertilizare    
5. Aplicarea     
6. Incorporarea îngrășămintelor organice prin arătură    
7. Utilizarea îngrăşămintelor doar în perioada culturilor 

agricole 
   

8. Utilizarea de ingrăşământe chimice (ureei tratate)  
 

   

9. Lucrări de conservare ale solului (exp rotatia culturilor, 
insămanţare nemecanizată) 

   

10. Acoperirea minimă a solului (pe timpul iernii terenul 
arabil trebuie acoperit cu culturi de toamnă sau să 
ramână nelucrat dupa recoltare pe cel puţin 20% din 
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suprafaţa arabilă a fermei) 
11. Crearea sau  menţinerea de fâşii de protecţie (benzi 

tampon acoperite cu vegetație permanentă) situate între 
terenuri agricole și cursuri de apă și rezervoare si pe 
care nu se foloseste îngrăşământ 

   

12. Dirijarea dejecţiilor şi reziduurilor zootehnice spre 
iazuri (pentru sedimentarea substanţelor organice pentru 
extragerea nutrienţilor) 

   

13. Separarea pășunilor sau terenurilor de cursurile de apă 
(exemplu, prin garduri electrice) 

   

14. Drenarea controlată     
15. Sistem de depozitare a gunoiului de grajd (platforme 

betonate, lemn, plastic reciclat etc) 
   

16. Adoptarea fazei de hrănire a animalelor (mai puțin 
proteine în perioade de cerere redusă - corespunzătoare 
fazei de dezvoltare a animalelor) 

   

17. Suplimentarea cu fitaze (Suplimentarea cu fitază 
sintetică in hrana porcilor) pentru reducerea nutrientilor 
in dejectii  

   

18. Reducerea aportului de azot și fosfor alimentar in hrana 
animalelor (prin programe de hranire computerizate) 

   

19. alte practici pe care dvs. le folosiți sau doriți să le 
utilizați 
 
 

   

 
Singura responsabilitate pentru orice eroare si omisiune aparţine editorului. Conţinutul acestui 
material nu reflectă în mod necesar opinia Comisiei Europene. Comisia Europeană nu este de 
asemenea responsabilă pentru orice folosire a informaţiei inclusă în acest material. 
 
Toate informatiile obtinute si procesate in cadrul acestei activitati se vor utiliza cu respectarea prevederilor  Legii nr. 
677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a 
acestor date cu completarile ulterioare . Daca va fi necesar, informatiile vor fi facute anonime si stocate intr-o locatie 
securizata. 
Participarea la acest chestionar este complet voluntara. Dumneavoastra aveti posibilitatea de a decide daca raspundeti 
sau nu la intrebari sau daca furnizati anumite informatii. De asemenea, dumneavoastra puteti lua decizia de a va 
retrage din aceasta activitate oricand (in asemenea situatie, toate materialele legate de participarea dvs. vor fi sterse 
sau distruse). Este posibil sa va solicitam clarificari in legatura cu anumite puncte, insa dvs. nu sunteti obligat(a) sa 
oferiti clarificari sau sa participati in continuare. 
 
 
 


