
CHESTIONAR CONCURS CALIFICARE AGRICULTOR PENTRU CULTURI DE CAMP ECOLOGICE 

 

 

1. Neutilizarea sau utilizarea gresita a echipamentului individual de protectie de catre agricultor 
poate duce la: 
a) Calitate scazuta a recoltelor 
b) Timp mai lung pentru realizarea rasadurilor 
c) Vatamari ale organismului omenesc 

 

2. Agricultura ecologica este sinonima cu: 
a) Agricultura organica 
b) Agricultura biologica 
c) Un ansamblu de activitati menite sa pregateasca terenul pentru plantare 

 

3. Rolul agriculturii ecologice: 
a) De a produce hrana mai curata 
b) De a obtine recolte in timp mai scurt 
c) De a mari productivitatea 

 

4. Care este durata minima de conversie pentru a obtine produse care pot fi etichetate cu 
eticheta”produs ecologic” : 
a) 1 an 
b) 2 ani 
c) Imediat 

 

5. Cat la suta din ingredientele folosite sunt naturale la un produs care poarta pe eticheta sigla 
nationala si logo-ul comunitar ? 
a) Minimum 95% 
b) Maximum 90% 
c) 50% 

 

6. Care dintre urmatoarele produse pot fi considerate produse ecologice? 
a) Hrana pentru animale 



b) Butasi 
c) Rizomi 

 

7. Pentru productia ecologica este interzisa utilizarea: 
a) Ingrasamintelor artificiale 
b) Organismelor modificate genetic 
c) Folosirea echipamentelor de munca la recoltare 

 

8. Solutii pentru mentinerea fertilitatii solului: 
a) Rotirea culturilor 
b) Cultivarea plantelor fixatoare de azot 
c) Alegerea unor soiuri rezistente 

 

9. Reguli privind cresterea animaleolor in ferme ecologice: 
a) Animalele crescute neecologic nu pot fi aduse in caeeasi ferma cu cele crescute ecologic 

decat pentru reproducere 
b) Animalele trebuie granite numai cu hrana ecologica 
c) Depinde de ce rase de animale crestem in ferma ecologica 

 

10. Un rol important intr-o ferma ecologica de crestere a animalelor o constituie bunastarea 
animalelor. Pentru a mentine bunastarea animalelor trebuie sa: 
a) Minimizam efectivele pentru a evita suprapasunatul 
b) Animalele trebuie sa aiba cat mai mult timp access la zone in aer liber 
c) Este interzisa utilizarea hormonilor sau a unor substante similare 


