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FAO WORKSHOP  

 
Atelier Regional pe permacultura și producția comunitară de semințe în 

regiunea Europei și Asiei Centrale (ECA) 
  

Unde:  Atelierul Virtual (Zoom) 

Când:   15 November 2022 10:30-13:00 Budapest Time (CET) 

Limba: English-Russian (Simultaneous interpretation provided) 

Înregistrare https://fao.zoom.us/meeting/register/tJIsce6urDgtGNwn9DPJ3r2hwYED30vFm3hN 

  

Concept și Agenda 

  

Context 

Permacultura și producția comunitară de semințe continuă să se dezvolte dinamic în regiunea Europei 

și Asiei Centrale (ECA), ca în multe părți ale lumii. Cererea crescută de alimente nutritive produse local 

și organic și semințe rezistente oferă o oportunitate de a dezvolta permacultura în regiune și de a 

îndeplini dorințele țărilor de a proteja mediul, biodiversitatea și agricultura familială. 

Conceptul de permacultură este un sistem de proiectare pentru o viață durabilă și utilizarea 

terenurilor, articulat pentru prima dată de Bill Mollison și David Holmgren în Australia la mijlocul anilor 

1970. Definițiile permaculturii variază între autori și practicieni. Toate acestea descriu implicit sau 

explicit sistemul de permacultură ca unul care imită tiparele și relațiile găsite în ecosistemele naturale, 

care pot fi realizate de producători dacă observă și interacționează cu agroecosistemul, aplică 

autoreglarea, acceptă feedback-ul, integrează biodiversitatea, utilizează soluții mici și lente și respectă 

alte principii de permacultură. Pilonii etici de bază ai permaculturii sunt îngrijirea pământului, îngrijirea 

oamenilor și o distribuire de beneficii echitabilă tradusă în 12 principii de proiectare, toate acestea o 

fac foarte apropiată de Agroecologie. Cu toate acestea, principiile permaculturii nu sunt noi, ele intră 

în contact cu practici care au existat cu mult înainte de revoluția verde și industrială. Dobândind o 

diversitate de forme de sisteme terestre strâns integrate (uneori și acvatice) care combină producția 

vegetală și animală într-un ansamblu armonios, permacultura înseamnă că fermierii adoptă practici 

eficiente, bazate pe natură. Prin utilizarea resurselor disponibile în principal la nivel local într-un mod 

regenerativ, permacultura ajută la inversarea degradării solului, la restabilirea fertilității solului și a 

biodiversității și la crearea sistemelor de producție rezistente la climă și restabilirea resurselor 

genetice. 

Semințele reprezintă unul dintre elementele cheie în sistemul de permacultură, căci prin salvarea 

semințelor producătorii dezvoltă soiuri de culturi, care se potrivesc nevoilor lor în ceea ce privește 

gustul, dar cel mai important, adaptabilitatea la condițiile climatice locale, rezistența la dăunători și 

boli. Varietățile locale și tradiționale cultivate de secole în diferite condiții reprezintă cea mai 

importantă sursă de agrobiodiversitate, și sunt genetic mai diverse decât soiurile moderne și, prin 

urmare, posedă un potențial mai mare de a rezista la stresurile de mediu, cum ar fi lipsa apei sau a 

nutrienților. Deși o mare parte din agrobiodiversitate s-a pierdut din cauza specializării în agricultură 

și a producției de monocultură, producția comunitară de semințe nu a încetat niciodată și într-o formă 

sau alta a fost prezentă în multe țări din regiune. Păstrătorii privați de semințe, băncile comunitare de 
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semințe, rețelele păstrătorilor de semințe, institutele științifice și organizațiile neguvernamentale au 

fost implicate și au sprijinat producția semințelor pentru fermierii locali și comunitățile lor. 

Deși atât permacultura, cât și producția comunitară de semințe se extind, dovezile și conștientizarea 

cu privire la contribuția lor la dezvoltarea sistemelor agricole rezistente sunt rare. Cunoașterea 

avantajelor și beneficiilor pe care acestea le oferă comunităților locale este crucială pentru extinderea 

bunelor practici existente. 

FAO a finalizat trei publicații "Revizuirea regională a permaculturii", "Producția comunitară de semințe 

în Europa și Asia Centrală" și "Mănâncă-ți drumul prin natură” (raport despre plante comestibile 

sălbatice). Rapoartele includ introducerea în conceptul de permacultură, colectarea florei spontane și 

semințe comunitare, beneficiile acestora pentru producători și consumatori, tehnicile utilizate și o 

analiză a inițiativelor și bunelor practici existente. Rapoartele își propun să servească drept bază 

pentru a se potrivi evoluțiilor viitoare pentru un scenariu actualizat și pentru a promova crearea de 

rețele în regiune și în țările respective. 

Oficiul Regional FAO pentru Europa și Asia Centrală, în cadrul programului pe subiectul semintelor, și 

în colaborare cu Asociația Obștească din Moldova Grădina Moldovei, organizează acest atelier 

regional virtual privind permacultura, păstrarea și producția comunitară de semințe. 

Obiectivele webinarului 

Obiectivul principal al seminarului este de a 

• Promova dezvoltarea permaculturii în regiune, prin creșterea gradului de conștientizare cu 

privire la permacultură, păstrarea și producția comunitară de semințe, ca parte a platformei 

regionale privind agricultura ecologică, consolidarea capacităților organizațiilor de 

dezvoltare și identificarea oportunităților pentru extinderea permaculturii și producției 

semințelor comunitare din țările membre ale ECA.  

• Împărtăși concluziile și recomandările-cheie din raportul de revizuire studii privind 

permacultura, colectarea plantelor spontane și producția comunitară de semințe în regiunea 

ECA, cu accent pe discuțiile cu părțile interesate, pentru actualizarea și validarea 

recomandărilor. 

• Face schimb de experiență a țarilor și lecții învățate și să discute aspecte-cheie, cum ar fi 

punctele forte ale inițiativelor existente și constrângerile respective pentru dezvoltarea lor. 

• Oferi oportunitatea de a discuta despre lacunele în cunoștințe și capacități de prioritate 

pentru dezvoltarea permaculturii, colectării și semințelor comunitare din regiune, oferind în 

același timp posibilitatea de a reflecta colectiv asupra posibilului proiect regional care poate 

sprijini inițiativele și practicile existente, contribuind la dezvoltarea datelor și cunoștințelor 

atât pentru fermieri, cât și pentru mediul academic pentru o creștere ulterioară. 

Rezultate așteptate 

1. Concluzii privind permacultura, colectarea plantelor spontane și producția comunitară de semințe 

împărtășite și discutate de participanți cu privire la finalizarea celor trei rapoarte. 

2. Nevoi prioritare identificate cu participanții. 

3. Ideea de proiect regional formulată pentru extindere. 
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Publicul țintă 

Angajați și consultanți FAO interesați, reprezentanți guvernamentali din țările membre ale ECA și alți 

experți naționali, organizații de producători de alimente la scară mică, organizații ale societății civile, 

de cercetare și mediul academic cu interes pentru dezvoltarea permaculturii și a semințelor 

comunitare în regiune. 

Atelier Regional privind permacultura și producția comunitară de semințe 

Program - 15 Noiembrie 2022 

10:30 
Bun venit moderatorului 

Sophie Treinen, Responsabilă de comunicare pentru dezvoltare, FAO 

10:35 
Cuvânt de deschidere 

Tania Santivanez, Lider de echipă pentru agricultură și schimbări climatice,FAO REU 

10:45 
Studiu regional FAO "Raport de revizuire privind permacultura în regiunea ECA.” 

Anya Coutinho, Asociația Obștească Grădina Moldovei, Moldova 

11:00 
Studiu de caz FAO "Permacultura pentru fermele familiale la scară mică din Ucraina" 

Taras Suchodoliski, Ucraina 

11:10 

Raportul FAO "Mănâncă - ți drumul prin natură": rolul florei sălbatice- 

relația dintre permacultură și plantele spontane 

Wateki Talyana Tobert, Rusia și ‚Associazione Italiana di Fitoalimurgia’, Italia 

11:20 

Studiul regional FAO "Raport de revizuire privind producția comunitară de semințe 

(CSP) în Regiunea ECA.” 

Anatolii Albin, Asociația Obștească Grădina Moldovei, Moldova 

11:35 

Crearea rețelei de păstrare a semințelor "Dyikan Muras" în parteneriat cu mediul 

academic: Cazul Kârgâzstanului 

Aida Jamankulova, ADI, Kârgâzstan 

11:45 -12:30 

Discuții de grup în sălile de breakout 

Permacultura și producția comunitară de semințe în regiunea ECA 

1) Care sunt punctele forte și oportunitățile de dezvoltare permaculturii / 

producției comunitare de semințe în regiune? 

2) Care sunt constrângerile pe care trebuie să le depășim? Și care sunt 

recomandările pentru a le depăși? 

3) Pe baza punctelor forte și a nevoilor pe care le aveți, cum ar fi să le 

încorporați în viitorul proiect regional? 

12:30 -12:50 
Raportarea din sălile de breakout și discuții pentru un proiect comun 

Reprezentanții grupului și discuțiile cu participanții 

12:50 -13:00 
Observații finale 

Viliami Fakava, Responsabil de producție și protecție a plantelor, FAO REU 


