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INTRODUCERE

Această broşură a fost elaborată la solicitarea producătorilor agricoli 
de pe ambele maluri ale Nistrului, cointeresaţi în tranziţia la metodele 
de agricultură ecologică, cu sprijinul organizaţiei obşteşti Eco-Tiras şi al 
Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OBSE). În broşu-
ră am încercat să expunem atât rezultatele propriilor cercetări ştiinţifice 
şi observaţii, cât şi experienţa diferitor ţări ale lumii, care s-au convins 
de necesitatea modernizării economice, ecologice şi sociale a sistemu-
lui modern de agricultură, în vederea tranziţiei la un sistem durabil de 
agricultură. Sperăm că agricultorii vor îmbogăţi această experienţă care 
va fi un bun ajutor la început de cale spre agricultura ecologică pe me-
leagurile noastre.

Interesul faţă de agricultura ecologică este în creştere în întreaga 
lume, datorită faptului că modelul industrial de intensificare a agricultu-
rii nu a asigurat o dezvoltare durabilă a sectorului agrar.

Mai mult ca atât, s-au intensificat consecinţele negative: economice, 
ecologice şi sociale ale extinderii pe scară largă a conceptului „revoluţiei 
verzi”, bazat pe creşterea utilizării surselor de energie neregenerabilă şi 
derivatelor lor (îngrăşăminte minerale, în special de azot, pesticide pen-
tru managementul bolilor, dăunătorilor şi buruienilor, irigare, arătura cu 
plug cu cormană, etc.).

Sursele limitate de energie neregenerabilă şi creşterea continuă a 
preţurilor la ele, precum şi derivatele lor industriale (îngrăşăminte mi-
nerale de azot, pesticide ş.a.) dictează necesitatea creşterii necontenite 
a preţurilor la sursele de energie şi produsele industriale folosite în agri-
cultură. Astfel scade competitivitatea agricultorilor, în special în ţările 
care nu posedă propriile resurse de energie neregenerabilă. În plus, au 
devenit evidente efectele negative ale specializării înguste şi concen-
trării producerii agricole sub influenţa utilizării intensive a substanţelor 
chimice în agricultură, precum şi a echipamentelor grele pentru efectu-
area lucrărilor agricole (eroziunea de apă şi de vânt, creşterea pierderi-
lor necompensate de substanţă organică a solului, compactarea solului, 
pierderea biodiversităţii în partea aeriană şi subterană a solului etc.)

Reducerea bruscă a fertilităţii solului a devenit unul dintre factorii li-
mitativi principali în sporirea ulterioară a recoltelor. Stabilizarea şi redu-
cerea nivelelor de producţie devine o tendinţă bine pronunţată pentru 
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toate ţările lumii, inclusiv în ţările europene, şi, desigur, pentru Republi-
ca Moldova.

Economia de piaţă subapreciază sau ignoră totalmente atât conse-
cinţele negative asupra mediului ambiant, cât şi asupra societăţii. Spre 
exemplu, agravarea stării sănătăţii oamenilor, ruinarea comunităţilor ru-
rale cu pericolul dispariţiei lor ş.a.

În acest sens, societatea a devenit tot mai conştientă de faptul că 
preţurile la produsele alimentare nu reflectă costurile reale de produc-
ţie, deoarece nu sunt luate în consideraţie consecinţele negative asupra 
mediului ambiant şi sănătăţii oamenilor. Oamenii vor să cunoască origi-
nea produselor consumate, precum şi influenţa metodelor de cultivare a 
acestora asupra mediului ambiant şi sănătăţii lor. Agricultura are nevoie 
de o abordare diferită a procesului de intensificare a ei. Această broşură 
este dedicată căutării unor căi alternative de intensificare a agriculturii. 
Autorul este recunoscător celor care au contribuit la îmbunătăţirea bro-
şurii pe parcursul pregătirii ei (Kiktenco N.T., Ţîbuliski F.S., Boaghii I.V., 
Leah Tamara, Sennic Iu.S., Suvac M.I.).

1. SOLUL – BAZA SISTEMULUI DE AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ
Pentru tranziţia la un sistem mai durabil de agricultură, inclusiv la un 

sistem ecologic de agricultură, este foarte important ca solul să fie con-
ceput ca un ecosistem viu, un organism viu în care circulă necontenit 
elementele biofile şi energia în formă de sinteză – descompunere a ma-
teriei organice a solului.

Spre regret, în agricultura modernă solul adesea este conceput ca 
un substrat în care este necesar de adăugat apă şi substanţe nutritive, 
precum şi de protejat plantele împotriva bolilor, dăunătorilor şi buru-
ienilor în scopul maximizării nivelului de producţie obţinut. Există, de 
ase me nea, o abordare simplistă în cazul evaluării impactului consecin-
ţelor secetelor şi ale sleirii capa cităţii fertile a solului. Ambele sunt o con-
secinţă a lipsirii suprafeţei solului de mulci viu sau mort, precum şi din 
cauza deteriorării structurii solului, ca urmare a restituirii insuficiente a 
resturilor organice în sol pentru majorarea activităţii biologice a solului 
şi, ca rezultat, asigurarea mai bună a plantelor cu nutrienţi. Agricultura 
tradiţională, bazată pe utilizarea inputurilor in dus tria le, de obicei, este 
orientată spre „lupta” cu consecinţele, în loc de a elimina cauzele care au 
pro vocat apariţia problemelor. Spre exemplu, eficacitatea îngrăşăminte-
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lor minerale este mai ma re pe soluri mai compactate decât pe soluri slab 
compactate. O situaţie similară apare atunci când se folosesc îngrăşă-
mintele minerale pe solurile mai sărace sau predecesori mai nefavorabili 
pen tru diferite culturi. Este evident că ar fi de preferat reducerea dozei 
îngrăşămintelor minerale prin îmbogăţirea solului cu substanţă organi-
că, ceea ce va contribui, la fel, la afânarea solului în condiţiile respectării 
asolamentului, care presupune concomitent respectarea amplasării cul-
turilor după premergători.

Dominarea viziunii simpliste asupra viziunii sistemice (holistice) ca-
racterizează sistemul modern de intensificare industrială a agriculturii. 
După renumitul academician T.S. Maliţev, eforturile noastre au fost ori-
entate spre majorarea nivelului de producţie, fără a ţine cont de nece-
si tatea restabilirii fertilităţii solului. Drept rezultat, fertilitatea solului a 
devenit unul dintre facto rii limitativi pentru majorarea ulterioară a nive-
lului de producţie. Datele obţinute în experienţele de câmp de lungă du-
rată pe asolamente şi culturi permanente a ICCC „Selecţia” cu o durată 
mai mare de 50 de ani mărturisesc că, în pofida ameliorării compoziţiei 
soiurilor de culturi şi a îmbunătăţirii tehnologiilor de cultivare a lor, la 
mijlocul anilor 80 ai secolului trecut, a început stabilizarea recoltelor de 
grâu de toamnă şi sfeclă de zahăr cu declinul lor ulterior în ultimii 20-25 
ani. O situaţie similară este marcată şi pentru alte culturi în experienţele 
de lungă durată a institutului. În ţările europene stabilizarea producţiei 
a început puţin mai târziu: în Elveţia în anul 1990; în Olanda în anul 1993; 
în Franţa şi Marea Britanie în anul 1996 etc.

Cercetările moderne permit de a înţelege mai profund rolul poli-
funcţional al solului şi importanţa lanţului trofic în sol. Trebuie să recu-
noaştem că biodiversitatea în partea subterană a solului este mult mai 
mare decât în partea aeriana şi rămâne încă puţin explorată. Lipsa „Cărţii 
Roşii”, asemănătoare celei existente pentru biodiversitatea la suprafaţa 
solului, nu permite evaluarea pierderii biodiversităţii în sol. Situaţia este 
agravată de ignoranţa şi neînţelegerea, în special a rolului enorm în sol 
a diferitor grupe de microorganisme în transformarea materiei organice 
a solului.

Este suficient să spunem că în 10 grame de sol se conţin de 1,5 ori mai 
mulţi microbi decât populaţia globului pământesc. Satisfacerea nevoilor 
lor în elemente nutritive şi condiţii bune pentru viaţă (aer, apă) este nu mai 
puţin importantă decât crearea condiţiilor satisfăcătoare de viaţă pentru 
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creşterea şi dezvoltarea plantelor. Utilizarea de echipamente grele, con-
sumul excesiv de îngrăşăminte minerale şi produse fitosanitare în comba-
terea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor va avea, cu siguranţă, un impact 
negativ asupra condiţiilor de trai ale biotei solului, în formarea structurii 
solului. Vasile Williams, cunoscutul savant rus, a scris despre rolul indirect 
al solului în asigurarea necesităţilor plantelor în apă şi elemente nutritive, 
deoarece acestea devin accesibile plantelor prin intermediul solului. Mi-
croorganismele din sol contribuie nu numai la transformarea substanţei 
organice a solului şi elementelor nutritive din sol, asigurând circuitul de 
energie şi nutrienţi, dar şi la păstrarea lor în sol.

Unul dintre clasicii ştiinţei agronomice din Marea Britanie Sir Albert 
Howard în celebra sa lucrare „Testamentul agricol”, publicată în anul 
1948, scria că solul este „roata vieţii”, care se mişcă datorita interacţiunii 
continue dintre producenţi, adică dintre plantele capabile de a captura 
energia solară sub formă de materie organică, consumenţi, care consu-
mă energia acumulată de plante (oameni şi animale) şi reducenţi, care 
asigură reîntoarcerea în circuit a substanţei organice şi a elementelor 
nutritive pentru utilizarea lor ulterioară. O astfel de situaţie poate fi asi-
gurată doar în cazul reîntoarcerii continue în sol a surselor de energie 
sub formă de reziduuri vegetale, gunoi de grajd, siderate etc. în cantităţi 
suficiente şi de bună calitate pentru mişcarea perpetuă a „roţii vieţii”. 
Compensarea insuficientă de elemente nutritive şi energie extrase din 
sol pentru asigurarea echilibrului asemănător celui existent în ecosiste-
mele naturale reduce funcţiile regulatorii (ecologice) ale solului.

Solul este o resursă naturală relativ non-regenerabilă, în comparaţie 
cu durata vieţii umane. Agricultura bazată pe epuizarea resurselor natu-
rale nu poate realiza o dezvoltare durabilă. Cu atât mai mult, deteriora-
rea fertilităţii solului duce nu numai la reducerea productivităţii culturi-
lor dar, de asemenea, şi la alte consecinţe nedorite.

Nu întâmplător la Paris, în luna decembrie a anului 2015, liderii din 
toate ţările lumii au aprobat iniţiativa „patru la 1000”, lansată de minis-
trul francez al agriculturii, dl Le Fault. Esenţa iniţiativei constă în creş-
terea anuală a conţinutului de carbon în sol cu 0,4% pentru a reduce 
riscul de încălzire globală şi de a preveni creşterea temperaturii aerului 
peste nivelul critic de 2 grade după Celsius. Astfel, o cantitate mai mare 
de carbon acumulat în sol în formă de materie organică contribuie la 
răcirea planetei, reduce încălzirea globală şi contribuie la sporirea secu-
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ri tăţii alimentare în întreaga lume. Solul mai bine asigurat în surse de 
carbon este mai sănătos.

Este îmbucurător faptul că, în fond, creşte înţelegerea acestor aspec-
te nu numai în rândurile producătorilor agricoli, dar şi în rândurile con-
sumatorilor. De modul cum este crescută producţia agricolă depinde 
sănătatea pe întreg lanţul trofic: sol-plante-animale-om.

1.1. Sănătatea solului
Sănătatea solului (calitatea solului) este capacitatea solului de a func-

ţiona ca un organism viu (ecosistem) pentru menţinerea stării de sănă-
tate a plantelor, animalelor şi oamenilor. Această viziune asupra solului 
în agricultura ecologică diferă radical de viziunea dominantă în agricul-
tura tradiţională (industrială) unde solul este tratat ca un substrat pentru 
creşterea plantelor prin asigurarea lor cu substanţe nutritive şi apă. Un 
sol bolnav (necalitativ) se deosebeşte printr-un bilanţ deteriorat în com-
ponenţa organismelor pe întreg lanţul trofic sau prin lipsa de nutriţie 
pentru funcţionarea lor favorabilă. Drept rezultat, apar o multitudine de 
probleme, cum ar fi: randamente scăzute, sensibilitate ridicată la erozi-
une, deficit de umiditate în sol, vulnerabilitate înaltă a culturilor la boli, 
dăunători, buruieni, deficienţă în substanţe nutritive, etc.

Aşa cum s-a menţionat anterior, în loc să lichidăm cauzele, noi dese-
ori „luptăm” cu consecinţele care le-au provocat. De exemplu, pe soluri-
le erodate continuă arătura pentru afânarea lor, în speranţa de a majora 
acumularea apei în sol, fără a conştientiza că adevărata cauză a eroziunii 
este lipsa de vegetaţie la suprafaţa lui, care permite prevenirea impac-
tului devastator al picăturilor de apă din ploi, precum şi lipsa vegetaţiei 
capabile de a capta energia solară şi de a crea condiţii pentru formarea 
structurii solului. Din acelaşi motiv nu contenesc discuţiile referitor la 
metodele, adâncimea şi periodicitatea lucrării solului, inclusiv cu folo-
sirea No-till. Absenţa măsurilor pentru menţinerea sănătăţii solului este 
compensată prin aplicarea excesivă a îngrăşămintelor minerale şi a pes-
ticidelor. La acest aspect ne vom referi ulterior.

O situaţie similară predomină şi în ceea ce priveşte aplicarea îngrăşă-
mintelor minerale, în special de azot, irigarea, protecţia plantelor împo-
triva bolilor, dăunătorilor şi buruienilor etc.

Agricultura performantă are un arsenal de măsuri pentru intensifica-
rea producţiei agricole, dar, de regulă, ele, fiind aplicate separat, contri-
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buie la manifestarea simptomelor unei sau altei probleme, fără a vedea 
integritatea şi interdependenţa lor în cadrul sistemului de gospodărire, 
inclusiv a sistemului de agricultură. Ele au fost orientate în preponderen-
ţă spre majorarea productivităţii culturilor, fără o atenţie binemeritată 
fertilităţii solului.

Fondatorul ştiinţei solului V.V. Docuceaev scria despre faptul că cer-
noziomul are mai mare nevoie de „fiziaţie” decât de „chimizaţie”, deoa-
rece lipsa materiei organice proaspete în sol duce la pierderea structurii 
granulare a solului, care, la rândul său, împiedică eliberarea nutrienţilor 
accesibili plantelor din stocurile de nutrienţi din sol. Un sol funcţional 
cu un lanţ trofic echilibrat creează condiţii favorabile pentru creşterea 
plantelor, datorită:

•	 unei	permeabilităţi	şi	capacităţi	mai	mari	de	reţinere	a	apei,	
•	 unei	structuri	mai	bune	a	solului	şi	a	capacităţii	sistemului	radicu-

lar de a penetra solul,
•	 unui	mediu	de	viaţă	(habitat)	mai	favorabil	pentru	activitatea	bio-

tei solului.
Cum se determină calitatea solului? Se folosesc diferiţi indicatori ce 

caracterizează proprietăţile solului, cum ar fi: agrofizici (structura solului, 
hidrostabilitatea agregatelor structurale, permeabilitatea etc.), agrochi-
mici (conţinutul de humus, aciditatea solului, conţinutul formelor acce-
sibile de substanţe nutritive etc.), precum şi biologici (râme de ploaie, 
biomasa microbiană, prezenţa bolilor, dăunătorilor, buruienilor etc.). Un 
indicator integral al fertilităţii solului este substanţa organică a solului 
(carbonul). Cu cât conţinutul de substanţă organică în sol este mai mare, 
cu atât este mai bine. Cu siguranţă, există un nivel optim. Carbonul în sol 
înfăptuieşte mai multe funcţii, care determină starea sănătăţii solului: 
oferă un raport optim între apă şi aer prin structura optimă a solului; 
serveşte ca sursă de alimentare pentru biota solului; este sursă directă şi 
rezervor de aprovizionare a plantelor cu substanţe nutritive etc.

Fermierii adesea intuitiv, dar pe baza unei experienţe bogate de via-
ţă, determină sănătatea solului pe fiecare câmp după capacitatea solului 
de a asigura recolte mari şi de bună calitate, fără necesitatea unor chel-
tuieli excesive.

Ministerul Agriculturii din SUA, Departamentul de Resurse Naturale 
au oferit un număr de metode simple pentru evaluarea calităţii solului 
direct în câmp după un şir de proprietăţi biologice, agrochimice şi agro-
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fizice. Din indicatorii măsurabili fac parte:
•	 Proprietăţile	biologice:
 – respiraţia solului
 – râme de ploaie
•	 Proprietăţile	agrochimice
 – PH-ul
 – conductivitatea electrică
 – conţinutul de nitraţi
•	 Proprietăţile	agrofizice:
 – densitatea aparentă
 – infiltrarea apei (capacitatea de penetrare a apei în sol)
 – hidrostabilitatea agregatelor structurale

Evaluarea solului se realizează prin două modalităţi:
1. măsurări periodice pentru monitorizarea tendinţelor în calita-

tea solului.
2. compararea valorilor măsurate cu solul standard sau cu solul 

din ecosistemele naturale.

•	 Proprietăţile biologice
– Respiraţia solului se măsoară în cazul capacităţii de câmp de-

pline a solului, adică la cantitatea de apă păstrată în sol în cazul 
saturării lui depline cu apă şi scurgerea excesului de apă sub in-
fluenţa forţelor gravitaţionale. Respiraţia se determină înainte 
sau după 16-24 ore după determinarea permeabilităţii solului 
în vederea echilibrării condiţiilor de umiditate a solului.

– Râmele de ploaie contribuie la majorarea permeabilităţii pen-
tru apă a solului, iar produsele digerării intestinale favorizează 
formarea agregatelor structurale ale solului.

•	  Proprietăţile agrofizice
– Permeabilitatea (capacitatea de infiltrare a apei în sol) – mă-

surarea vitezei de infiltrare a apei în sol. Viteza lentă de pene-
trare a apei, mai ales pe pante, conduce la creşterea eroziunii 
solului. Dacă umiditatea solului este aproape de capacitatea 
de câmp a solului este suficientă o singură măsurare, iar dacă 
solul este relativ uscat, este nevoie de 2-3 măsurări cu folosi-
rea cilindrului.
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– Densitatea aparentă a solului este masa solului într-un volum 
cunoscut. Acest indicator permite de a evalua gradul de com-
pactare a solului. Cu cât densitatea aparentă este mai mare, cu 
atât este mai mică porozitatea pentru circulaţia apei, pentru 
creşterea şi penetrarea rădăcinilor, precum şi pentru germina-
ţia seminţelor. 

– Stabilitatea agregatelor structurale permite evaluarea rezisten-
ţei lor la efectele dăunătoare ale apei sau vântului. Pe solurile 
mai bine structurate pericolul de distrugere a lui sub influenţa 
vântului şi apei este mai mic.

•	  Proprietăţile agrochimice
– conductivitatea electrică, pH-ul şi conţinutul de nitraţi sunt de-

terminaţi în aceeaşi probă de sol. 
– Conţinutul înalt de săruri dăunează sănătăţii plantelor. Sărurile 

frânează mişcarea apei în sol, contribuie la formarea crustei la 
suprafaţa solului.

– Aciditatea ridicată poate fi un semnal al excesului de îngrăşămin-
te de azot şi, corespunzător, riscul sporit de levigare a nitraţilor.

– Conţinutul înalt de nitraţi este un indicator al disponibilităţii 
acestora pentru plante, dar aceştia pot fi pierduţi prin percola-
re sau volatilizare în atmosferă.

Un sol sănătos filtrează şi păstrează apa mai bine; previne spălarea şi 
eroziunea solului; foloseşte mai raţional nutrienţii; reduce necesitatea 
folosirii îngrăşămintelor minerale, în special, de azot şi pesticide.

Cercetătorii americani (Khan ş.a., 2007; Mulvaney ş.a., 2009) au consta-
tat că folosirea îndelungată a îngrăşămintelor minerale în sol inhibă activi-
tatea microorganismelor libere fixatoare de azot şi a ciupercilor, care for-
mează micoriza cu rădăcinile plantelor. Drept urmare, are loc deteriorarea 
structurii solului şi reducerea conţinutului de carbon în sol. Cât n-ar fi de 
paradoxal, dar solul devine mai sărac în conţinutul de azot total.

Un alt grup de cercetători de la Universitatea de Stat din New-Mexic 
a constatat că creşterea plantelor este cu mult mai dependentă de ac-
tivitatea proceselor vitale în sol, şi, mai ales, de structura complexului 
microbian din sol. În particular, raportul dintre ciuperci şi bacterii a avut 
o influenţă mult mai mare asupra nivelului de producţie decât concen-
traţia formelor mobile de azot şi fosfor.
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Acum vom precăuta două metode de evaluare a calităţii solului di-
rect în câmp.

I. O metodă simplă pentru evaluarea structurii solului de către agri-
cultori. Se folosesc 6 indicatori:

1. Structura suprafeţei solului
2. Penetrarea sistemului radicular în sol
3. Porozitatea solului (macropori şi biopori)
4. Structura şi compactarea solului
5. Reziduuri vegetale
6. Culoare şi miros.
Evaluarea este efectuată pe peretele profilului solului la extragerea 

monolitului din stratul de sol 0-40 cm. Estimarea indicatorilor solului se 
realizează conform unei scări de la zero la ++ (pentru indicatorii agrea-
bili)) şi de la zero până la - - (pentru indicatorii nefavorabili).

Rezultatele evaluării:
+ structura solului este în stare bună (max. 12 +). Structura solu-

lui este încă în stare satisfăcătoare, dar sunt necesare măsuri de 
precauţie.

– structura solului este în stare critică, este nevoie de măsuri pentru 
restabilirea ei (max. 12 -).

(I). Metoda „proba pe hârleţ” – evaluare vizuală a profilului solului.
Metoda a fost dezvoltată de savantul german Gerbing, dar în timpul 

mijloacelor tehnico-chimice ieftine de intensificare a agriculturii a fost 
aproape uitată.

Maturitatea fizică a solului (proprietăţi optime ale solului) este mai 
informativă pentru agricultor decât cele mai exacte analize de laborator, 
care deseori nu sunt capabile să explice influenţa multitudinii de factori 
asupra creşterii şi dezvoltării plantelor. Baza maturităţii fizice a solului o 
constituie formarea agregatelor structurale ale solului.

•	 Cel	mai	bun	timp	pentru	evaluarea	condiţiilor	de	creştere	a	siste-
mului radicular al plantelor este considerat a fi:
– Pentru culturile cerealiere – trei săptămâni înainte de recoltare;
– Pentru sfecla de zahar – în prima jumătate a lunii august;
– Pentru culturile furajere – la scurt timp înainte de a doua coasă;
– Pentru fineţe şi pajişti – între iunie şi septembrie;
– Pentru culturile cerealiere permanente – în iunie, în perioada 

formării maxime a sistemului radicular.
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•	 Se	sapă	o	groapă	cu	o	lăţime	şi	o	lungime	de	35	cm,	şi	o	înălţime	
de 50 cm. Pentru a fixa profilul de sol şi a-l extrage este necesară o 
placă de lemn de 20-30 cm. Evaluarea se desfăşoară pentru profi-
lul solului extras cu o înălţime de 30 cm.

•	 Evaluarea	maturităţii	fizice	se	 realizează	după	mărimea	şi	 forma	
agregatelor structurale. Adevărata dimensiune a agregatelor 
structurale rareori depăşeşte 0,5 cm, deseori constituind 2-4 mm 
în diametru. În intervalul dintre ele se află rădăcinile plantelor mai 
mari şi mai mici, animalele mici, resturile organice în proces de 
transformare în humus. Maturizarea fizică are loc doar numai cu 
abundenţa de oxigen.

•	 Despre	 starea	de	maturitate	fizică	a	 solului	 se	poate	de	 judecat	
după gradul de descom pu nere a reziduurilor vegetale proaspe-
te. Într-un sol biologic activ, ele se descompun timp de 3-4 săp-
tămâni, în timp ce într-un sol compact – 3-4 luni. Dacă resturile 
de paie sunt încă galbene şi robuste, aceasta înseamnă că solul 
este „mort”, iar dacă sunt negre şi puternice, atunci acesta este un 
semn de lipsă de oxigen sau de exces de apă.

•	 Un	alt	indicator	de	maturitate	fizică	a	solului	este	formarea	nodo-
zităţilor pe rădăcinile culturilor leguminoase.

•	 Proba	de	pe	hârleţ	se	analizează	detaliat	în	ceea	ce	priveşte	gradul	de	
dezvoltare a culturi lor şi buruienilor. Cu cât este mai bine dezvoltat 
sistemul radicular şi pătrunde mai profund în sol, cu atât mai produc-
tive sunt plantele şi, corespunzător, mai mare va fi producţia lor.

•	 Plantele,	 inclusiv	buruienile,	deseori	 servesc	 ca	 indicator	al	pro-
prietăţii solului. De exemplu: pirul gros (Cynodon dactylon L.) 
indică prezenţa tălpii plugului şi formarea crustei solului; pirul 
târâtor (Elytrigia repens L.), volbura (Convolvulus arvensis L.) şi 
pălămida (Cirsium arvense L.) – compactarea solului pe orizonturi, 
conţinutul scăzut de humus; coada-calului (Equisetum arvense L), 
păpădie medicinală (Taraxacum officinale Wigg.) – soluri acide, 
textură uşoară; podbalul obişnuit (Tussilago farfara L.) – prezenţa 
orizonturilor umede în sol etc.

•	 Într-un	sol	sănătos	capacitatea	biologică	a	plantelor	cultivate	de	a	
concura cu buruienile este mai înaltă. Avantajul culturilor faţă de 
buruieni este deosebit de important în primele 1/3 din perioada 
de vegetaţie, ceea ce şi determină succesul în lupta competitivă.
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Calitatea solului depinde de respectarea sistemului optim de agri-
cultură. Solul constă din partea minerală şi partea organică. Deoarece 
partea minerală a solului rămâne practic neschim bată sub influenţa 
procedeelor agrotehnice, accentul trebuie pus pe managementul sub-
stanţei organice a solului. Degradarea solului începe odată cu pierderea 
materiei organice a solului.

Dezvoltarea durabilă a agriculturii este posibilă numai în cazul exclu-
derii pierderilor de substanţă organică a solului, în rezultatul proceselor 
erozionale, precum şi pierderilor necompensate de materie organică a 
solului.

1.2. Substanţa organică a solului
Sănătatea solului este strâns legată de materia organică a solului, de 

diversitatea şi activitatea organismelor solului pe întreg lanţul trofic al 
solului. Odată cu acumularea materiei organice în sol, în prezenţa con-
diţiilor favorabile pentru transformarea acesteia, are loc îmbunătăţirea 
proprietăţilor agrofizice, agrochimice şi biologice ale solului.

Tot humusul din sol reprezintă substanţa organică a solului,dar nu 
toată substanţa organică din sol este humus.

Substanţa organică a solului este formată din 3 componente:
– organisme vii;
– resturi vegetale şi animale proaspete (moarte sau în formă de de-

trit – resturi semidescompuse);
– reziduuri de plante şi animale bine descompuse, până la humus.
Fertilitatea solului este determinată de procesele continue de trans-

formare a materiei organice a solului (totalitatea proceselor de minera-
lizare şi humificare). Aceste procese determină sănătatea şi productivi-
tatea solului.

Partea vie a materiei organice a solului constă din: bacterii, fungi, vi-
ruşi, nematozi, alge, insecte, râme, animale de sol etc. Ea constituie până 
la 15% din conţinutul total de materie organică din sol. Produsele me-
tabolismului părţii vii a solului contribuie la formarea de agregate struc-
turale a solului. La trecerea râmelor de ploaie, a insectelor şi a animalelor 
prin sol se formează canale care ajută la ameliorarea regimurilor de apă 
şi aer în sol.

Resturile vegetale şi animale moarte sau în formă de detrit sunt supu-
se uşor descompunerii de către organismele vii ale solului şi reprezintă 
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o sursă directă de nutriţie disponibilă pentru ele. La descompunerea lor 
se eliberează substanţe nutritive pentru plante şi, în acelaşi timp, are loc 
îmbunătăţirea structurii solului. În lipsa resturilor vegetale şi animale în sol 
începe descompunerea fracţiilor stabile de substanţă organică a solului. 

Reziduurile vegetale bine descompuse, inclusiv humusul, sunt forme 
mai puţin accesibile de nutriţie pentru organismele vii din sol. Ele ser-
vesc ca un mijloc de păstrare a substanţelor nutritive în sol. Descompu-
nerea lor pentru eliberarea formelor accesibile de nutrienţi se produce 
foarte lent.

Metoda radiocarbonică de determinare a vârstei diferitor fracţiuni ale 
materiei organice din sol a relevat diferenţe uriaşe în vârsta lor de la câteva 
luni până la câţiva ani pentru detrit şi câteva mii de ani pentru humus.

Natura şi funcţiile diferitor fracţiuni ale materiei organice a solului 
variază.

Reziduurile vegetale proaspete îmbunătăţesc regimul de aer şi con-
tribuie la acumularea apei în sol, servesc ca o sursă de elemente nutri-
tive solubile, furnizează hrană pentru comunitatea microbiană a solu-
lui. Desigur că de rând cu cantitatea de reziduuri vegetale nu mai puţin 
importantă este atât compoziţia lor chimică,cât şi condiţiile pentru des-
compunerea lor. În cazul reziduurilor vegetale bogate în carbon are loc 
transformarea azotului în forme neaccesibile plantelor. Drept rezultat, la 
încorporarea în sol a resturilor vegetale bogate în carbon, următoarea 
cultură ar putea suferi de insuficienţă de azot.

Resturile vegetale semidescompuse contribuie la structurizarea so-
lului: mai uşor eliberează substanţele nutritive pentru plante, fără peri-
colul levigării lor; servesc ca sursă de vitamine, hormoni, antibiotice etc. 

Substanţa organică a solului contribuie, la fel, la structurizarea solului 
deşi într-o măsură mai mică decât resturile organice semidescompuse; 
asigură păstrarea nutrienţilor pentru o perioadă mai lungă de timp, ofe-
ră condiţii bune pentru funcţionarea microbocenozei solului şi pentru 
activitatea biologică a solului.

Diferite practici agricole (asolamentul, lucrarea şi fertilizarea solului, 
irigarea etc.) reduc sau intensifică descompunerea substanţei organice 
a solului, contribuind astfel la îmbunătăţirea sau deteriorarea calităţii so-
lului. Menţinerea unui echilibru între procesele de sinteză şi degradare 
a materiei organice din sol este o problemă-cheie în managementul să-
nătăţii (calităţii) solului.
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Un sol sănătos dincolo de realizarea unui potenţial mai înalt de pro-
ducţie poate oferi şi cele mai bune servicii ecosistemice şi sociale:

•	 filtrarea	şi	purificarea	apei	până	la	acumularea	ei	 în	rezervoarele	
de apă terestre sau subterane;

•	 absorbţia	sau/şi	detoxicarea	poluanţilor	neorganici	şi	organici;
•	 atenuarea	 schimbărilor	 climatice	 printr-o	 creştere	 mai	 bună	 a	

plantelor care asimilează dioxidul de carbon din atmosferă şi, în 
acelaşi timp, promovează acumularea unei cantităţi mai mari de 
carbon în sol (sequestrarea carbonului).

1.3. Circuitul energiei şi al substanţelor nutritive în sol
Una dintre caracteristicile distinctive ale agrofitocenozelor compara-

tiv cu fitocenozele naturale este extragerea fără restituire a unei cantităţi 
enorme de materie organică din biomasa terestră de la locul ei de creş-
tere. Efectul pozitiv al culturilor se manifestă, în principal, prin cantitatea 
şi calitatea reziduurilor vegetale de recoltă.

Leguminoasele şi gramineele perene, precum şi amestecurile lor 
au un raport echilibrat dintre partea aeriană (extrasă din câmp) şi cea 
subterană. Pentru culturile anuale partea extrasă cu recolta din câmp 
domină asupra celei care rămâne în câmp cu resturile vegetale. În scop 
ilustrativ, prezentăm ordinea descrescândă a culturilor după ponderea 
cantităţii extrase din câmp cu producţia principală şi secundară din bio-
masa totală a culturilor (în %):

– Sfeclă de zahăr – 92,5
– Cartofi – 92.0
– Porumb pentru siloz – 84.0
– Porumb pentru boabe – 66,0
– Grâu de toamnă – 50-67.0 (în funcţie de morphotipul plantelor)
– Orz de primăvară – 50.0
Ierburi anuale şi perene – 44.0-46.0
În acelaşi timp, raportul dintre partea subterană şi aeriană în biomasa 

totală de plante variază în fitocenozele naturale şi agrofitocenoze. Spre 
exemplu, în regiunile de stepă cu cernoziomuri din Moldova şi Ucraina, 
ponderea părţii subterane a ecosistemelor erbacee variază de la 2/3 la 
4/5 din biomasa totală. În agroecosisteme cota părţii subterane este mai 
mare pentru culturile perene (în special graminee) decât pentru cultu-
rile anuale.
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Astfel, piramida proceselor producţionale în ecosistemele naturale 
erbacee şi agroecosistemele din zona de stepă sunt diametral opuse. În 
condiţii naturale o mare parte din masa totală organică produsă rămâne 
în sol, în timp ce în agroecosisteme, dimpotrivă, în partea aeriană a so-
lului. Acesta este unul dintre principalele motive în reducerea bruscă a 
stocurilor de materie organică a solurilor virgine la cultivarea lor.

Omul a înlocuit vegetaţia perenă cu cea anuală, creând astfel condiţii 
pentru reducerea bruscă a fertilităţii solului.

Noi am calculat bilanţul energetic în experimentele de câmp de lun-
gă durată pe asola men te şi culturi permanente la Institutul de Cercetări 
pentru Culturile de Câmp „Selecţia” (timp de 30 ani).

S-a constatat că extragerea biomasei aeriene din biomasa totală a 
constituit 60,5-65,4% în asolamente şi 73,2-73,7% în cultura permanen-
tă a grâului de toamnă şi porumbului la boabe. O pondere mai mică de 
biomasă extrasă în cantitatea de biomasă crescută revine asolamentului 
cu ierburi perene (60,5%).

Conţinutul de energie în biomasa extrasă cu recolta este direct pro-
porţională cu mărimea biomasei aeriene produse. La o biomasă aeriană 
mai mare în asolamentele cu un nivel mai înalt de saturare cu culturi 
prăşitoare (60 şi 70%), la fel, ca şi în cultura permanentă a porumbului 
pentru boabe, o cantitate mai mare de energie se extrage din câmp.

Către consumul de energie se atribuie, la fel, şi conţinutul de energie 
în pierderile necompensate de substanţă organică a solului. Consumul 
total de energie este cu atât mai mare, cu cât productivitatea culturilor 
este mai înaltă.

Calculele au demonstrat că compensarea pierderilor energetice anu-
ale sunt mai mari în asolamente (47,0-60,8%), cu valori absolute şi rela-
tive mai mari pentru asolamentul cu ierburi perene (60,8%), compara-
tiv cu cultura permanentă a porumbului la boabe şi grâului de toamnă 
(27,1-29,7%) pe fond nefertilizat şi 35,2-34,5% pe fond fertilizat.

Cheltuielile energetice pentru creşterea culturilor, în medie pentru 
30 ani (combustibil, îngrăşăminte, utilaje etc.), la un câmp de rotaţie a 
culturilor au fost de 5,8 - 6,5 ori mai mici decât consumul total de energie 
(conţinutul sumar de energie în biomasa extrasă din câmp şi deficitul 
necompensat de materie organică din sol). Luând în considerare com-
pensarea consumului de energie cu resturile vegetale şi îngrăşămintele 
organice aplicate consumul de energie este de 2,7 - 2,9 ori mai mic decât 
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deficitul total de energie în asolament. Astfel reiese incapacitatea de a 
reglementa productivitatea culturilor şi fertilitatea solului prin energia 
din inputurile industriale (îngrăşăminte minerale, pesticide) la un deficit 
enorm de energie în agroecosistem.

Analiza a confirmat imposibilitatea compensării pierderilor de ener-
gie în sol doar prin includerea ierburilor perene în asolament. De rând 
cu culturile perene este necesar de folosit surse suplimentare de energie 
sub formă de gunoi de grajd, siderate etc. Prin urmare, îmbinarea ramu-
rii vităritului şi fitotehniei este cea mai raţională cale de tranziţie la un 
sistem de agricultură durabilă, inclusiv ecologică.

Ciclul carbonului
Importanţa carbonului pentru menţinerea calităţii solului a fost su-

bestimată în perioada de industrializare a agriculturii. Atenţia princi-
pală a fost direcţionată spre NPK. Chiar şi fondatorul chimiei agricole 
moderne Iustus Liebig, la sfârşitul vieţii sale, a recunoscut supraapreci-
erea sa a importanţei NPK şi subaprecierii rolului energiei solului (ge-
nerate de descompunerea compuşilor de carbon din materia organică 
a solului). Ciclul carbonului începe cu absorbţia de dioxid de carbon 
din atmosferă de către plante prin fotosinteză. Produsele organice 
sintetizate de plante (proteine, grăsimi, zaharuri etc.), fiind consuma-
te de oameni şi animale, iar ulterior de fracţia vie a materiei organice 
a solului, reîntorc dioxidul de carbon înapoi în atmosferă, asigurând 
echilibrul necesar pentru stabilizarea climei. Încălzirea globală, marto-
rii căreia suntem cu toţii, nu este nimic altceva decât un dezechilibru 
între cantitatea de CO2 folosită şi întoarsă în atmosferă din sol, precum 
şi la incinerarea surselor de energie neregenerabilă şi defrişărilor de 
păduri. Cu alte cuvinte, încălzirea globală se întâmplă din cauza unui 
exces de dioxid de carbon şi alte gaze cu efect de seră în atmosferă 
(oxizi de azot, metan) din cauza defrişărilor, arderea hidrocarburilor, 
arăturii excesive a solului, care contribuie la acumularea de dioxid de 
carbon în atmosferă.

Cantitatea de carbon în sol depăşeşte de 4-5 ori cantitatea de carbon 
în partea aeriană a lumii vegetale şi animale pe întreaga suprafaţă a pă-
mântului. Trebuie să recunoaştem cu regret că solul nu a fost recunos-
cut până la moment în calitate de mijloc garantat de reducere a încălzirii 
globale. Este îmbucurător că numai în decembrie 2015, la Paris, s-a de-
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cis întreprinderea măsurilor la nivel global de sequestrare a carbonului 
pentru evitarea depăşirii limitei de încălzire a aerului de 20 C.

Din punct de vedere agronomic acumularea carbonului în sol este 
foarte importantă deoarece ajută la creşterea fertilităţii solului. Este im-
portant de a respecta raportul optim dintre C şi N în resturile vegetale 
pentru a maximiza acumularea de materie organică în sol cu reducerea 
simultană a încălzirii globale şi pentru a reduce pierderea azotului atât 
în apele subterane, cât şi volatilizarea lui în atmosferă. 

Circuitul azotului
Conţinutul de azot în atmosferă (N)2 este de 78% din volumul de 

aer. Cu toate acestea, azotul este indisponibil pentru absorbţie de către 
plante şi om, având în vedere legătura triplă strânsă între doi atomi de 
azot, care face acest gaz inert. Totodată, azotul poate fi folosit de micro-
organismele azotfixatoare simbiotice şi nesimbiotice din sol.

Azotul în sol (95-99 %) se află preponderent în formă organică, ceea 
ce previne pierderea lui, dar îl face neaccesibil pentru plante. Conţinutul 
total de azot în sol în materia organică este de 5%. Distribuţia azotului 
organic pe profilul solului corelează cu conţinutul de substanţă organică 
în sol. Conţinutul de azot total în sol variază de la 0,02 până la 0,5%, iar 
pentru solurile arabile de la 0,1 până la 0,3%. Din acest conţinut total de 
azot anual se mineralizează 1.5-3.5%.

Formele minerale de azot în sol, în general, nu depăşesc 1-2%, dar 
cele mai multe dintre ele sunt uşor solubile în apă şi pot fi uşor pierdute 
prin evaporare sau levigare.

Includerea culturilor leguminoase perene în asolament este impor-
tantă în vederea reducerii dependenţei de azotul mineral sintetizat de 
întreprinderile industriale cu un consum enorm de surse energetice 
neregenerabile. Masa verde, fiind folosită ca nutreţ pentru vitele mari 
cornute, permite reîntoarcerea gunoiului de grajd în sol, în scopul resta-
bilirii fertilităţii solului. Astfel, constatăm repetat faptul necesităţii îmbi-
nării ramurii fitotehniei şi zootehniei în fiecare gospodărie, în vederea 
tranziţiei la un sistem de agricultură durabil, inclusiv ecologic.

Circuitul fosforului
Fosforul în comparaţie cu carbonul şi azotul se află într-o stare mai 

greu accesibilă pentru plante în sol. Importanţa vitală a metabolismului 
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fosforului în plante în condiţiile resurselor naturale limitate de fosfor face 
acest element strategic pentru dezvoltarea ulterioară a agriculturii. Apro-
ximativ 60% din conţinutul de fosfor pe solurile de cernoziom este în for-
mă organică, de aceea soluţionarea cu succes a problemei fosforului pe 
solurile arabile de cernoziom este strâns legată de restaurarea materiei 
organice a solului. Spre deosebire de carbon şi azot, fosforul este distri-
buit mai uniform pe profilul solului. Una dintre principalele probleme ale 
utilizării raţionale a fosforului este „pomparea” lui din straturile profunde 
ale solului în straturile superficiale pentru asimilarea lui de către plante.

Raportul dintre formele organice şi minerale de fosfor pentru stratul 
de sol 0-50 cm pentru diferite subtipuri de cernoziom constituie:

Obişnuit şi tipic – 0.70
Levigat – 1.60
Podzolit – 1.06
Carbonat – 0.19
Mineralizarea anuală din formele organice de fosfor în sol variază de 

la 5 la 20 kg/ha, majoritatea căruia este disponibil pentru plante. Această 
cantitate este comparabilă cu folosirea lui anuală de către plante. Un rol 
crucial în asimilarea fosforului din forme inaccesibile revine micorizei, adi-
că simbiozei între sistemul radicular al plantelor şi ciupercile. Din păcate, 
importanţa micorizei pentru nutriţia plantelor rămâne insuficient studiată 
şi mai ales înţeleasă. A fost stabilită importanţa culturilor succesive folo-
site ca siderate pentru majorarea accesibilităţii fosforului pentru plante. 
Cercetările din ultimii ani indică pericolul levigării fosforului pe profilul so-
lului, deşi anterior se considera că fosforul este slab mobil în sol.

Diferite culturi au o diferită capacitate de folosire a fosforului din sol. 
Din culturile cu o capacitate mai mare de asimilare a fosforului din sol 
fac parte: hrişca, leguminoasele cu potenţial înalt de fixare a azotului 
atmosferic, muştarul, rapiţa, etc.

2. BAZELE ECOLOGICE ALE MANAGEMENTULUI  
SISTEMULUI DE AGRICULTURĂ

Managementul ecologic al solului şi al culturilor presupune respec-
tarea unui sistem coerent de gestiune, orientat nu numai la obţinerea 
producţiei scontate, dar, de asemenea, la restabilirea fertilităţii solului. 
Acest obiectiv poate fi realizat într-o perioadă mai lungă de timp. Acu-
mularea materiei organice în sol permite concomitent acumularea unei 
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cantităţi mai mari de apă în sol, ceea ce determină succesul sistemului 
de agricultură în condiţii de stepă.

Pentru managementul corect al materiei organice a solului sunt im-
portante:

1) restituirea permanentă a materiei organice proaspete în sol din 
diferite surse şi de o variată compoziţie chimică;

2) utilizarea diferitor surse de materie organică;
3) menţinerea solului acoperit cu plante sau mulci pe un termen cât mai 

îndelungat pe durata a anului, inclusiv în perioada de vegetaţie;
4) disturbanţa minimă a solului cu lucrări mecanice;
5) optimizarea sistemului de fertilizare în asolament;
6) crearea condiţiilor favorabile (habitat) pentru viaţa organismelor 

solului de-a lungul lanţului trofic.
Acest lucru se poate realiza numai în cazul stabilirii ordinii în cei trei 

piloni de bază pe care se bazează orice sistem de agricultură:
– Rotaţia culturilor cu amplasarea diferenţiată a culturilor pe ele-

mentele de relief;
– Sistemul de lucrare a solului în asolament;
– Sistemul de fertilizare a solului în asolament.
Problemele frecvente legate de lipsa de umiditate şi nutrienţi, infesta-

rea cu boli, dăunători şi buruieni etc. sunt legate de admiterea greşelilor 
în componentele menţionate anterior ale oricărui sistem de agricultură.

2.1. Rotaţia culturilor cu amplasarea diferenţiată a culturilor în 
funcţie de elementele de relief

Rotaţia culturilor este veriga centrală şi obligatorie în orice sistem de 
agricultură, dar în special pentru agricultura ecologică. După efectele 
sale complexe asupra productivităţii culturilor şi fertilităţii solului ea nu 
are analogi printre alte procedee agrotehnice. Nu există un asolament 
unic valabil pentru toată diversitatea de condiţii prezentă în fiecare gos-
podărie. Fiecare gospodărie agricolă, indiferent de dimensiuni şi forma 
de proprietate, posedă particularităţi individuale, specifice doar acestei 
gospodării care necesită a fi luate în consideraţie la elaborarea planului 
de gospodărire. Greşelile admise la etapa de planificare a gospodăriei 
devin evidente mai târziu la aplicarea în practică a planului. Prin urmare, 
este mai bine de a consuma mai mult timp la etapa de planificare, decât 
de a pierde timp şi bani la eliminarea greşelilor admise.
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 Vom analiza unele principii de bază la alegerea asolamentelor. Selec-
tarea lor se desfăşoară creativ pentru fiecare gospodărie în parte. Impor-
tant este de a considera gospodăria ca un singur organism cu un circuit, 
la maxim posibil, închis de nutrienţi şi energie:

1) o diversitate cât mai mare de culturi în spaţiu şi în timp împreună 
cu o biodiversitate cât mai mare la nivel de landşaft, folosind un 
carcas de fâşii de păduri şi culturile mixte şi succesive etc. 

2) alternarea culturilor cu o diferită adâncime de penetrare a siste-
mului radicular;

3) restabilirea fertilităţii solului (atingerea cel puţin a bilanţului ne-
deficitar de materie organică a solului);

4) prevenirea eroziunii solului şi a secetelor;
5) creşterea gradului de autoreglare a nivelului de infestare a semă-

năturilor cu boli, dăunători şi buruieni.
Toate aceste principii sunt interdependente şi se află în interacţiune 

constantă. Neglijarea sau subestimarea semnificaţiei oricărui dintre ele 
duce la consecinţe ecologice evidente.

Având o mai mare biodiversitate a culturilor în spaţiu şi în timp şi o 
acoperire mai mare a suprafeţei solului cu mulci, mort sau viu, în tim-
pul perioadei de vegetaţie, noi imităm, într-o măsură oarecare, fitoce-
nozele naturale, care trebuie să servească drept model pentru agrofi-
tocenoze. În aşa mod, noi preîntâmpinăm pericolul creşterii concuren-
ţei din partea buruienilor, al bolilor şi al dăunătorilor, creăm condiţii 
pentru o mai mare acumulare de materie organică, apă şi substanţe 
nutritive în sol.

Pentru a construi un asolament adecvat trebuie de luat în conside-
raţie cerinţele diferitor culturi faţă de predecesori, precum şi termenul 
admisibil de reîntoarcere a culturii pe acelaşi câmp în asolament. În pu-
blicaţiile noastre anterioare am prezentat un tabel cu evaluarea com-
parativă a diferitor culturi în calitate de premergători pentru întreaga 
gamă de culturi din Republica Moldova. În tabel sunt indicate proble-
mele potenţiale care pot apărea atunci când nu se respectă cerinţele 
faţă de amplasarea culturilor după premergători.

Deoarece factorul limitativ în obţinerea randamentelor scontate în 
condiţii de stepă este umiditatea, succesul în cultivarea lor va fi determi-
nat de amplasarea lor corectă după premergători. Cunoaştem că nivelul 
de producţie la culturile cerealiere de toamnă este predeterminat de ca-



23

pacitatea lor de înfrăţire din toamnă. Plantele înfrăţite tolerează cu mult 
mai bine condiţiile nefavorabile de iernare decât plantele neînfrăţite.

În condiţii de stepă, de regulă, cantităţi suficiente de umiditate pot 
fi acumulate în stratul arabil după aşa predecesori cum ar fi: borceag 
de primăvară (amestec de măzăriche de primăvară cu ovăz la masă ver-
de), borceag de toamnă (amestec de măzăriche de toamnă cu secară de 
toamnă), lucerna anul trei de viaţă după prima coasă etc. Predecesori 
buni pentru culturile cerealiere de toamnă sunt de asemenea: mazărea 
pentru boabe, hrişca, rapiţa, semincerii sfeclei de zahăr care eliberează 
câmpul cu cel puţin două luni înainte de termenii optimi de însămânţare 
a culturilor de toamnă. O situaţie diametral opusă apare atunci când cul-
turile de toamnă sunt amplasate după predecesori cu termen de recol-
tare târziu, având în vedere faptul că în stratul arabil nu se acumulează 
suficientă umiditate pentru obţinerea germinaţiei rapide şi uniforme din 
toamnă, în special, în anii secetoşi.

Nu putem vorbi despre respectarea asolamentului atunci când cul-
turile de toamnă nu sunt corect amplasate după premergători. Nu se 
recomandă semănatul culturilor de toamnă după ele însele sau după 
culturile cerealiere de primăvară, deoarece acest fapt contribuie la apa-
riţia unor probleme potenţiale cum ar fi: sensibilitate înaltă la atacul cu 
boli, dăunători şi buruieni, deficit de azot care necesită aplicarea unor 
doze mai mari de îngrăşăminte minerale de azot şi pesticide. O situaţie 
similară apare atunci când cerealele de toamnă sunt amplasate după 
predecesori cu termen de recoltare târziu. În agricultura convenţională, 
bazată pe utilizarea sporită a mijloacelor chimice, reducerea nivelului de 
producţie poate fi evitat prin majorarea dozelor de îngrăşăminte mine-
rale de azot şi pesticide pentru combaterea bolilor, dăunătorilor şi buru-
ienilor. Deoarece utilizarea lor nu este permisă în agricultura ecologică, 
amplasarea corectă după premergători va permite prevenirea apariţiei 
problemelor potenţiale.

În tabelul 1 prezentăm producţia grâului de toamnă în cazul ampla-
sării acestuia după diferiţi predecesori, pe diferite fonduri de fertilizare 
în experienţa de câmp de lungă durată pe asolamente şi culturi perma-
nente a Institutului de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecţia”, 
(Bălţi, Moldova), media pentru anii 1994-2011.

Este evident că randamente mai mari se obţin atunci când grâul de 
toamnă este amplasat după predecesori cu termen timpuriu de recolta-
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re, indiferent de sistemul de fertilizare în asolament. Aici a fost obţinut 
cel mai mic spor de producţie de la aplicarea îngrăşămintelor. Sporul de 
producţie creşte odată cu aplicarea îngrăşămintelor după premergători 
cu termen de recoltare mai târziu. În acelaşi timp, reducerea producţiei 
de grâu de toamnă de la amplasarea sa după predecesori târzii este cu 
mult mai mare decât sporul de producţie obţinut de la îngrăşăminte.

Tab. 1. Producţia grâului de toamnă după diferiţi premergători  
pe fond fertilizat şi nefertilizat în experienţele de lungă durată  

pe asolamente şi culturi permanente a ICCC „Selecţia”,  
media pentru anii 1994-2011 , t/ha şi %

Predecesori

 Fond de fertilizare 
+, - de la 
îngrăşă- 

minte, t/ha

Reducerea nivelului  
de producţie faţă de 

premergătorul timpuriu

Fără 
îngrăşă-

minte 

Îngrăşămin-
te (N 60P30 

K 30)  
kg s.a./ha

Fără îngră-
şăminte

Fond  
fertilizat

Borceag 
de primăvară 4.20 4.54 + 0, 34/8,1 % – –

Porumb 
pentru siloz 3.30 4.01 + 0.71/21.5% -0.90/21.4 -0.53/11.7

Porumb 
pentru boabe 2.57 3.59 + 1.02/39.7% -1.63/38.8 -0.95/20.9

Grâu de toam-
nă (cultură 
permanentă)

1.95 2.84 + 0.89/45.6% -2.25/53.6 -1.70/37.4

 
Îngrăşămintele reduc impactul negativ al predecesorilor târzii asupra 

producţiei grâului de toamnă, dar această influenţă rămâne comparabi-
lă sau chiar mai mare decât efectul pozitiv al îngrăşămintelor. Această 
legitate se manifestă într-o măsură mai mare în anii secetoşi.

Datele experimentale prezentate permit de a înţelege mai bine, pe 
de o parte, importanţa predecesorilor timpurii pentru obţinerea ran-
damentelor mai mari de grâu de toamnă fără cheltuieli suplimentare la 
aplicarea substanţelor nutritive din îngrăşăminte şi a preparatelor noci-
ve pentru combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor, iar, pe de altă 
parte, valoarea nivelului atins de fertilitate a solului pentru asigurarea 



25

necesităţilor plantelor în apă şi substanţe nutritive. Fără măsuri adec-
vate pentru selectarea corectă a predecesorilor pentru toate culturile 
în asolament, precum şi fără măsuri corespunzătoare pentru a restabili 
fertilitatea solului, este imposibil de a obţine rezultatele scontate în agri-
cultura ecologică.

O altă circumstanţă importantă la construirea asolamentelor, de rând 
cu amplasarea corectă după predecesori, este respectarea termenilor de 
reîntoarcere a culturii sau a grupului de culturi cu particularităţi biologi-
ce similare pe acelaşi loc (câmp) în asolament. În aşa mod, devine posibil 
de a respecta gradul de saturare a asolamentelor cu culturi prăşitoare, 
inclusiv cu culturi tehnice.

Spre exemplu, floarea-soarelui poate fi reîntoarsă pe acelaşi câmp 
în asolament nu mai devreme de 6-7 ani, dar se recomandă, în genere, 
peste 9 ani. În caz contrar riscul atacului cu un buchet întreg de boli la 
floarea-soarelui provocate de fungi, bacterii şi viruşi creşte considera-
bil. Din aceleaşi motive intervalul de timp dintre semănăturile de floa-
rea-soarelui şi alte culturi tehnice (soia, rapiţa etc.) nu trebuie să fie mai 
mică de 4-5 ani.

Nu se admite cultivarea doi ani consecutivi pe acelaşi câmp a cul-
turilor cu sistem radicular adânc aşa ca sfecla de zahăr şi floarea-soa-
relui. Acest lucru se datorează consumului de umiditate din straturile 
mai adânci ale solului, ceea ce în condiţii de secetă bi- sau trianuală nu 
permite restabilirea rezervelor de apă în straturile mai adânci ale solului, 
fapt ce reduce randamentul lor. Nu întâmplător unul dintre cercetătorii 
care a activat la Staţiunea Experimentală din Odessa, Rotmistrov, numea 
asolamentul – alternarea sistemului radicular al culturilor.

O componentă indispensabilă în rotaţia culturilor sunt culturile le-
guminoase anuale şi perene, iar varianta ideală este amestecul de cul-
turi leguminoase şi graminee la masă verde. Ponderea lor în structura 
culturilor cultivate trebuie să constituie 1/5-1/3 din numărul total de 
câmpuri. Cu siguranţă, ele trebuie cultivate în calitate de siderate, de 
rând cu alte culturi.

Fiecare asolament trebuie să asigure un bilanţ nedeficitar de materie 
organică în sol. Includerea culturilor leguminoase perene, precum şi a 
amestecului de leguminoase-graminee nu permite compensarea pier-
derilor mineralizaţionale de materie organică din sol. Din aceste consi-
derente îmbinarea ramurii fitotehniei şi zootehniei este cea mai potrivită 
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soluţie pentru asigurarea unui circuit cât mai deplin şi închis de energie 
şi nutrienţi în fiecare gospodărie pe bază ecologică. În mod ideal, ne-
voile animalelor în hrană necesită a fi asigurate în cadrul gospodăriei, 
iar cantitatea produsă de gunoi de grajd ar trebui să asigure restabilirea 
fertilităţii solului. De rând cu terenurile arabile se ţine cont şi de posibi-
litatea utilizării păşunilor naturale şi îmbunătăţite pentru îndestularea 
cerinţelor animalelor în nutreţ.

Minimizarea lucrării solului, inclusiv refuzul de lucrare a solului cu 
plug cu cormană, reduce pierderile mineralizaţionale ale substanţei 
organice a solului, dar nicidecum nu le compensează pe deplin pen-
tru menţinerea nivelului de producţie. Este nevoie de cercetări mai 
ample cu implicarea agricultorilor în vederea determinării impactu-
lui culturilor mixte şi succesive, inclusiv în calitate de siderate sau 
furaje verzi, asupra productivităţii culturilor şi fertilităţii solului. Nu 
este suficient studiată compatibilitatea culturilor mixte şi a culturilor 
succesive cu principalele culturi din asolament (interacţiuni alelopa-
tice), precum şi perioada lor de cosit sau de încorporare în sol pentru 
a preveni reducerea productivităţii culturilor de bază din cauza lipsei 
de umiditate în sol.

Seceta şi eroziunea sunt două feţe ale aceleiaşi monede. Reducerea 
impactului negativ al secetei şi eroziunii nu poate fi realizată doar în ca-
drul asolamentului, deşi rolul lui este extrem de important.

Pentru a realiza eficient protecţia antierozională a solurilor este nece-
sar de a lua în consideraţie următoarele fapte:

•	 capacitatea	antierozională	a	diferitor	culturi,	precum	şi	capacita-
tea culturilor de a îmbunătăţi calitatea solului, mai ales pe diferite 
elemente ale landşaftului;

•	 posibilitatea	menţinerii	 suprafeţei	solului	acoperite	cu	mulci	viu	
sau mort pe parcursul în tregului an; respectarea densităţii opti-
me a plantelor; reducerea numărului de treceri ale agregatelor pe 
câmp, mai ales pentru lucrarea solului în timpul imaturităţii fizice 
a solu lui.

•	 ameliorarea	capacităţii	de	penetrare	a	apei	în	sol	prin	intermediul	
structurizării solului cu formarea agregatelor agronomic preţioase.

Toate culturile sunt împărţite în patru grupe după capacitatea lor an-
tierozională (după Reabov):
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1. culturi cu cea mai mare capacitate de a pro-
teja solul contra eroziunii – culturi legumi-
noase perene şi amestec de culturi legumi-
noase şi graminee perene

Coeficient de  
pericol erozional

0.01-0.08

2. culturi cu capacitate medie de a proteja so-
lul contra eroziunii – culturi cerealiere de 
toamnă şi culturi furajere

0,20-0,30

3. culturi cu capacitate redusă de protejare a 
solului contra eroziunii – culturi cerealiere 
de primăvară şi culturi leguminoase anuale

0,40-0.60

4. culturi cu cea mai mică capacitate de proteja-
re a solului contra eroziunii – culturi prăşitoare 0.80-1, 0000 *

* 1.0 – coeficient stabilit pentru ogorul negru

Principiul general pentru asolamentele amplasate pe pantă este ne-
cesitatea reducerii ponderii culturilor prăşitoare şi a dimensiunii câmpu-
rilor. Odată cu creşterea înclinaţiei pantelor creşte ponderea culturilor 
de semănat compact, inclusiv a ierburilor perene. Acestea din urmă au 
proprietatea uimitoare nu numai de a rezista mai bine la procesele ero-
zionale, dar, de asemenea, de a îmbogăţi solurile erodate pe pante cu 
materie organică cu o repartizare ideală în straturile de sol.

Kaştanov A.N., referindu-se la lucrările prof. Zaslavski M.N., aduce o 
schemă ideală de stabilire a raportului dintre diferite culturi pentru con-
diţiile Republicii Moldova. Deci raportul dintre culturile prăşitoare şi cele 
de semănat compact, inclusiv ierburile perene pentru terenurile arabile 
amplasate pe pante cu o diferită înclinaţie constituie:

Până la 10-3 : 1 (culturi prăşitoare: culturi de semănat compact)
1-50-1:1
5-80-1:3 (inclusiv culturi perene -1)
mai mult de 80-4 (inclusiv 2 şi 3 sub ierburi perene)
Noi considerăm că este iraţional de a cultiva culturile prăşitoare pe 

soluri cu pantă mai mare de 50, din cauza nivelului lor înalt de degradare, 
a condiţiilor nefavorabile pentru efectuarea lucrărilor mecanizate şi din 
cauza reducerii considerabile a nivelului de producţie pe aceste soluri 
pentru culturile prăşitoare.
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Organizarea teritoriului în multe gospodării necesită reexaminare, în 
vederea excluderii cultivării culturilor prăşitoare pe pante mai mari de 
5 şi, concomitent, excluderea arăturii solului de-a lungul dealului, care 
contribuie la degradarea ulterioară a solurilor.

Perspective mari în reorganizarea teritoriului deschid noile metode 
de agricultură de precizie cu folosirea tehnologiilor cosmice. Ele permit, 
la fel, aplicarea diferenţiată a tehnologiilor de cultivare a culturilor, ţi-
nând cont de eterogenitatea fertilităţii solului în cadrul fiecărui câmp, 
fapt ce permite economisirea mijloacelor financiare şi materiale de rând 
cu ameliorarea situaţiei ecologice din fiecare localitate.

Din păcate, rolul fâşiilor de păduri rămâne slab apreciat în condiţii de 
stepă. Crearea unui carcas de fâşii de păduri trebuie să precedeze îm-
părţirii câmpurilor pe sole în cadrul asolamentelor. În acest sens, apare 
posibilitatea determinării dimensiunilor optime ale câmpurilor în condi-
ţiile agriculturii de stepă, având în vedere că efectul fâşiilor de păduri se 
extinde până la 20-30 înălţimi de copaci (de o parte şi altă parte a fâşiei 
de păduri). Distanţa dintre fâşiile de păduri pe solurile grele argilo-lutoa-
se de cernoziom tipic şi obişnuit pe pante de până la 50 trebuie să fie de 
400 metri, iar pe soluri carbonate şi griziomuri de aceeaşi textură – 300 
m. Odată cu creşterea înclinaţiei pantei distanţa dintre fâşiile de păduri 
se reduce la 200 de metri. Lăţimea lor variază în limitele 10-15-20 m, dar 
trebuie de avut în vedere că înălţimea copacilor este mai importantă de-
cât lăţimea lor.

Fâşiile de păduri necesită amplasate perpendicular direcţiei vântu-
rilor predominante. Este importantă alegerea corectă a speciilor de co-
paci şi arbuşti pentru condiţii de stepă, toleranţi la secetă şi arşiţă. 

Asolamentul permite prevenirea, dar nu „lupta” contra dăunătorilor, 
bolilor şi buruienilor. Prima întrebare care trebuie să apară atunci când 
există o problemă cu bolile, dăunătorii şi buruienile trebuie să fie motivul 
apariţiei lor, dar nu metoda de distrugere. Cu cât este mai diversă agro-
fitocenoza în cadrul fiecărui câmp şi la nivel de landşaft, cu atât sunt mai 
favorabile interacţiunile dintre componenţii agrofitocenozei şi mai mică 
este necesitatea în intervenţia din exterior prin intermediul mijloacelor 
chimice. Agricultura convenţională se bazează pe excluderea speciilor 
sau a grupului de specii de insecte nedorite, fără a ţine cont de echili-
brul complex existent în natură. Procedând astfel sunt distruse şi spe-
ciile benefice de entomofaună. Însuşi termenul „dăunător” este relativ, 
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deoarece în echilibrul existent în natură fiecare insectă are părţi pozitive 
şi negative. Întrebarea constă în ce raport ele se află. Pentru gospodăriile 
ecologice, este important de a cunoaşte pragurile economice de dăuna-
re la combaterea dăunătorilor, bolilor şi buruienilor. Acest fapt înseam-
nă argumentarea cheltuielilor economice pentru evitarea pierderilor de 
recoltă la efectuarea unor sau altor măsuri de protecţie a plantelor.

O diversitate mai mare de culturi, un amestec de soiuri sau hibrizi 
pentru fiecare cultură, toleranţi sau sensibili la diverse boli şi dăunători, 
cu o capacitate biologică mai mare de a concura cu buruienile, este cel 
mai de încredere mijloc de disturbanţă a ciclului lor de reproducere şi, 
astfel, de excludere a necesităţii utilizării produselor fitosanitare. Rotaţia 
culturilor este mai eficientă în reglarea numărului şi pagubei provocate 
de bolile şi dăunătorii proveniţi din sol, dar mai puţin eficientă contra 
altei game largi de astfel de organisme.

Cu cât este mai mare diversitatea vegetaţiei la nivel de landşaft (te-
renuri arabile, păşuni, păduri etc.), cu atât este mai mare probabilitatea 
stabilirii unui echilibru dintre entomofauna benefică şi dăunătoare, din-
tre diferite grupuri de microorganisme în sol.

Rolul rotaţiei culturilor rămâne chiar şi în condiţiile excluderii com-
plete a dăunătorilor, bolilor şi buruienilor în partea aeriană a agrofito-
cenozei. Problema rezidă în faptul că o diversitate mai mare de culturi 
oferă o varietate mai mare şi un habitat mai bun pentru diferite gru-
puri de microorganisme pe întreg lanţul trofic din sol, care contribuie 
la îmbunătăţirea stării sănătăţii solului. Efectul asolamentului (diferenţa 
în randamentul culturilor în asolament şi cultura permanentă), se dato-
rează nu numai condiţiilor mai favorabile fitosanitare în partea aeriană 
a plantelor, dar, de asemenea, stării fitosanitare mai favorabile în sol. 
Acest fapt este confirmat de datele experimentale obţinute în experien-
ţele de câmp de lungă durată din lume, inclusiv din Republica Moldova. 

La planificarea asolamentelor se ţine cont de mai mulţi factori (ecolo-
gici, organizatorici, financiari, sociali etc.).

Despre aceasta vom discuta ulterior, vorbind despre trecerea de la 
sistemul de agricultură convenţional la cel ecologic. Chiar în modelul 
dominant de intensificare industrială a agriculturii lipsa asolamentului 
nu poate fi compensată prin utilizarea excesivă a îngrăşămintelor mine-
rale şi a mijloacelor chimice de protecţie a plantelor contra dăunătorilor, 
bolilor şi buruienilor.
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Mai jos prezentăm unele scheme de rotaţie a culturilor (pe pante de 
până la 50):

Pentru zona de nord a Republicii Moldova:
I

1. Amestec de lucernă cu raigras la masă verde;
2. Amestec de lucernă cu raigras la masă verde;
3. Amestec de lucernă cu raigras la masă verde, după prima coasă;
4. Grâu de toamnă;
5. Sfeclă de zahăr;
6. Porumb pentru boabe;
7. Mazăre pentru boabe;
8. Grâu de toamnă;
9. Sfeclă de zahăr;
10. Porumb pentru boabe.

II
1. Borceag de primăvară (amestec de măzăriche şi ovăz la masă 

verde);
2. Grâu de toamnă;
3. Sfeclă de zahăr;
4. Porumb pentru boabe;
5. Mazăre pentru boabe:
6. Grâu de toamnă:
7. Floarea-soarelui.

III
1. Borceag de primăvară;
2. Grâu de toamnă;
3. Soia;
4. Porumb pentru boabe;
5. Orz de primăvară, ovăz;
6. Porumb pentru boabe;
7. Floarea-soarelui.

Pentru zonele centrale şi de Sud ale Republicii Moldova:
I

1. Amestec de lucernă şi raigras la masă verde;
2. Amestec de lucernă şi raigras la masă verde;
3. Amestec de lucerna cu raigras la masă verde după prima coasă;
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4. Grâu de toamnă;
5. Porumb pentru boabe;
6. Mazăre pentru boabe;
7. Grâu de toamnă;
8. Porumb pentru boabe;
9. Orz de primăvară, ovăz, orz de toamnă.

II
1. Amestec de lucernă cu raigras la masă verde;
2. Amestec de lucernă cu raigras la masă verde;
3. Amestec de lucernă cu raigras la masă verde după prima coasă;
4. Grâu de toamnă;
5. Floarea-soarelui;
6. Porumb pentru siloz;
7. Grâu de toamnă;
8. Porumb pentru boabe;
9. Orz de toamnă sau primăvară, ovăz.

III
1. Borceag de primăvară;
2. Grâu de toamnă;
3. Porumb pentru boabe;
4. Mazăre pentru boabe;
5. Grâu de toamnă;
6. Porumb pentru boabe;
7. Floarea-soarelui.

Pe pante cu înclinaţie de 5-70:
I

1. Amestec de lucernă cu raigras la masă verde;
2. Amestec de lucernă cu raigras la masă verde;
3. Amestec de lucernă cu raigras la masă verde, după prima coasă;
4. Grâu de toamnă;
5. Mazăre pentru boabe;
6. Grâu de toamnă.

(II)
1. Sparcetă;
2. Sparcetă;
3. Grâu de toamnă;
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4. Mazăre pentru boabe;
5. Grâu de toamnă;
6. Hibrid de sorg şi iarbă sudaneză la masă verde.

2.2. Îngrăşămintele organice şi folosirea lor, pregătirea composturilor
În agricultura ecologică nutriţia plantelor se realizează nu la direct, 

prin folosirea elementelor nutritive solubile, dar indirect, prin activitatea 
organismelor din sol (fungi, bacterii, râme etc.). Prin urmare, în agricul-
tura ecologică se hrănesc nu plantele, dar solul, deoarece el poate asi-
gura cu mult mai echilibrat necesităţile plantelor în elemente nutritive. 
Un sol asigurat mai bine cu resturi vegetale proaspete de bună calitate 
poate asigura mai bine plantele în nutrienţi şi este mai puţin predispus 
riscului de atac cu boli şi dăunători. Condiţiile favorabile pentru creşte-
rea şi dezvoltarea plantelor creează condiţii similare pentru creşterea şi 
dezvoltarea microorganismelor solului asigurând o legătură armonioa-
să dintre ele.

Rotaţia culturilor, sistemele de lucrare şi fertilizare a solului sunt indi-
solubil legate în restabilirea fertilităţii solului. Cu cât este mai mare pon-
derea culturilor cu un sistem radicular abundent de rădăcini în biomasa 
totală a culturii, completată cu aplicarea îngrăşămintelor organice şi o 
intensitate mai mică sau lipsa totală a lucrării solului în asolament, cu 
atât este mai mare fertilitatea solului.

Datele experimentale ale Institutului de Cercetări pentru Culturile de 
Câmp „Selecţia”, au demonstrat că chiar şi pe parcelele fertilizate pon-
derea fertilităţii solului în formarea producţiei diferitor culturi, în funcţie 
de reacţia lor la fertilizare,variază de la 70 până la 97-98%. Prin urmare, 
fertilitatea solului este primordială nu numai pentru agricultura ecologi-
că, dar şi pentru agricultura convenţională.

Pentru agricultura ecologică ideală ar fi asigurarea unui circuit închis 
de elemente nutritive şi energie în cadrul fiecărei gospodării, prin îmbi-
narea ramurii fitotehniei şi zootehniei, în vederea restituirii unei cantităţi 
maxime de nutrienţi şi energie în sol. În aşa mod, se facilitează şi certifi-
carea gospodăriei, din simplul motiv că sursele de restabilire a fertilităţii 
solului devin cunoscute.

Gunoiul de grajd este deseori precăutat ca deşeu al producţiei ani-
maliere. De fapt, gu no iul de grajd este o sursă ireplasabilă pentru re-
stabilirea fertilităţii solului. Acesta serveşte nu numai ca sursă de îmbo-
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găţire cu substanţe nutritive ale solului, dar, de asemenea, prezintă o 
sursă ga rantată de îmbogăţire a solului cu materie organică şi de sporire 
a activităţii biologice a solului.

Nu se recomandă utilizarea gunoiului de grajd proaspăt, având în vede-
re faptul că el este sursă de îmburuienare a câmpurilor, contribuind, în ace-
laşi timp, la o creştere mai intensă a buruienilor, un atac mai intens cu boli 
şi dăunători, la pierderi semnificative de azot prin levigare şi evaporare etc.

De aceea, gunoiul de grajd şi alte deşeuri organice necesită compostate.
Pentru a obţine un compost de calitate bună trebuie respectate ur-

mătoarele condiţii:
•	 Aerare	bună	a	materialului;
•	 Umiditate	optimă;
•	 Compoziţie	variată	a	materialului	pentru	compostare;
•	 Raportul	favorabil	dintre	carbon	şi	azot	(C:	N);
•	 Temperatură	suficientă	a	aerului	la	începutul	procesului	de	com-

postare.
În procesul de compostare se formează o substanţă organică tânără 

datorită procesului aerob de descompunere.
Pentru culturile de câmp gunoiul de grajd pentru compostare se am-

plasează în grămezi la marginea câmpului pentru folosirea lui ulterioară.
Burtul (grămada) de gunoi de grajd trece prin mai multe etape (faze) 

în procesul de descompunere. Ele sunt următoarele:
– Încălzire;
– Răcire, cu pierderi gazoase foarte mari;
– Transformarea activă a substratului organic, în care rolul microor-

ganismelor devine crucial în descompunerea gunoiului de grajd;
– Maturare, atunci când materialul se stabilizează în humus tânăr.
Încălzirea începe la 2-5 zile după formarea burtului şi durează 1-2 săp-

tămâni. Temperatura în interiorul burtului se ridică la 60-700C. Încălzirea 
este cauzată de creşterea activităţii microbiene. În astfel de condiţii pot 
supravieţui doar microorganismele tolerante, iar ciupercile patogene şi 
seminţele de buruieni sunt distruse în majoritatea cazurilor. Dacă vremea 
este rece, temperatura în burt se ridică nu atât de repede. Creşterea lentă 
a temperaturii poate fi cauzată de lipsa de aer în grămadă, care necesită 
amestecarea ei. Aerarea, de asemenea, poate fi mărită prin plasarea şu-
meagurilor din diverse reziduuri organice grosiere, peste fiecare 0.7-1.0 
m (12-15 cm în diametru) până la mijlocul adâncimii grămezii. Este impor-
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tant de a efectua aerisirea în primele 4-5 zile după constituirea grămezii. 
Încălzirea excesivă poate fi suspendată prin udarea cu apă a grămezii.

Monitorizarea continuă a încălzirii grămezii este esenţială pentru ob-
ţinerea compostului de calitate bună. De multe ori despre procesele de 
descompunere se poate judeca după mirosul şi ema  narea aburilor. Ema-
narea abundentă de aburi şi mirosul puternic indică la o temperatură 
ridi  ca tă în grămadă. Miros acru şi o mică emanare de aburi indică la o 
temperatură joasă de fermen ta re.

Se poate introduce un băţ uscat până la mijlocul grămezii şi după 
5-10 minute se poate determina vizual temperatura şi umiditatea. Dacă 
băţul este umed şi cald, aceasta înseamnă că temperatura din interio-
rul grămezii este insuficientă; dacă băţul este cald şi uscat, aceasta în-
seamnă că temperatura este foarte mare. Parametrii optimi sunt realizaţi 
atunci când băţul începe să ardă şi este lipicios. 

În cazul în care umiditatea în burt (grămadă) este insuficientă, mate-
rialul poate arde sau mocni încet. Materialul pierde o mulţime de azot şi 
se acoperă cu mucegai alb. Se recomandă umezirea gunoiului de grajd 
la amplasarea lui în grămezi. Umiditatea se determină prin pipăit. În ca-
zul strângerii materialului în palmă printre degete apar picături de apă, 
apoi umiditatea este normală. În cazul în care apa curge printre degete, 
trebuie de adăugat material uscat până la atingerea umidităţii necesare. 
Atunci când la comprimare în mână materialul se rupe şi se desface în 
părţi separate, trebuie de adăugat apă şi de mestecat.

Pentru a încetini procesul de descompunere aerobă grămada nece-
sită a fi compactată.

Despre încheierea fazei de încălzire mărturiseşte apariţia unor ciu-
perci de culoarea cernelii pe vârful pălăriei. Apoi temperatura scade 
treptat şi se echivalează cu temperatura mediului ambiant. Nevertebra-
tele (collembole, cleştarii, gândacii de bălegar, viermii etc.) populează 
grămada cu gunoi şi folosesc produsele de descompunere în calitate de 
hrană sau parazitează reciproc. 

 Răcirea se produce atunci când temperatura scade la 20-30 0 C. Această 
perioadă durează de la 1-2 luni până la un an, în funcţie de compoziţia ma-
terialului compostat, metoda de compostare, condiţiile climatice etc. Mate-
rialul biodegradabil capătă o culoare închisă până la negru, cu un grad înalt 
de humificare. Mirosul neplăcut de gunoi de grajd dispare. În condiţii nefa-
vorabile pentru descompunerea gunoiului de grajd, el păstrează un miros 
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specific neplăcut (în condiţiile excesului de umiditate şi compactare).
O importanţă esenţială pentru procesul de compostare o are raportul 

dintre carbon şi azot în amestec. El trebuie să constituie 25-35: 1, ceea 
ce înseamnă prezenţa a 25-35 părţi carbon pentru fiecare parte a azo-
tului. Acest lucru ajută la reducerea pierderilor de azot în compost. În 
cazul excesului de azot în substrat, microorganismele degajă azotul în 
cantităţi mari în formă de amoniac. În tabelul 2 se prezintă caracteristica 
diferitelor tipuri de gunoi de grajd şi a materia lelor adăugate.

Disponibilitatea carbonului pentru microorganisme din diferite sub-
straturi diferă. De exemplu, paiele se descompun mult mai repede decât 
rumeguşul. În lipsa carbonului în substratul de compostare apar pierderi 
mari de azot. 

Pentru a menţine raportul C: N în limitele de 25-35: 1 este necesar 
zilnic de folosit 3-8 kg de paie în calitate de aşternut pentru vitele mari 
cornute; pentru porci-0,5-0,7 kg de paie; pentru ovine– 0,7-0,8 kg.

Tabelul 2. Caracteristica diferitor tipuri de gunoi de grajd  
şi materiale de adaos (Rymk, 1992).

 Raportul dintre
C: N

% N în substanţă
uscată

Umiditate,
 %

 Gunoiul de grajd + aşternut

Vite mari cornute 19:1 2.4 81
Ovine 16:1 2.7 69
Cabaline 30:1 1.6 72
Porci 14:1 3.1 80
Găini 6:1 8.0 69
Pui broileri 14:1 2.7 37

 Materiale adăugate

Paie 80:1 0,7 12
Tulpini de porumb 67:1 0,7 12
Ştiuleţi de porumb 98:1 0,6 15
Rumeguş de lemn 442:1 0.2 39
Iarbă cosită 17:1 3.4 82
Frunze 54:1 0,9 38
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La etapa de maturizare a compostului el are un miros de sol de pă-
dure. Compostul imatur are un miros de amoniac cu resturi vegetale ne-
descompuse şi o culoare mai deschisă. Pentru aprecierea gradului de 
pregătire a compostului spre folosire se recomandă utilizarea probei la 
germinaţie cu seminţele de kress-salat. Această probă indică cum influ-
enţează compostul asupra creşterii plantelor. Dacă germinaţia seminţe-
lor este frânată, aceasta înseamnă că materialul este prea tânăr pentru 
folosire. Grămada necesită amestecată şi lăsată minimum încă patru 
săptămâni pentru maturizare. Plantulele de kres-salat apar la a 3-a-a 5-a 
zi în cazul unei calităţi favorabile a compostului. Peste alte 5 zile începe 
formarea frunzelor. În cazul în care frunzele au culoare galbenă sau ca-
fenie, ceea ce indică la factori care împiedică creşterea plantelor, com-
postul încă nu poate fi aplicat. Dacă frunzele sunt verzi, compostul este 
copt şi poate fi folosit.

Pentru finalizarea cu succes a proceselor de descompunere a mate-
rialului organic în grămezi (burturi) dimensiunea lor optimă trebuie să 
fie de 2-3 metri la bază şi 1-2 metri înălţime. Dacă grămezile sunt prea 
largi sau prea înalte, există un pericol ca materialul la bază sau în mijloc 
să fie compactat şi astfel pot apărea procese anaerobe. Este important 
de a avea tulpini de porumb, floarea-soarelui, paie etc. în partea de jos a 
grămezii, care vor contribui la o aeraţie mai bună şi prevenirea apariţiei 
proceselor anaerobe.

Compostul se foloseşte sub cele mai receptive culturi în rotaţie în pe-
rioada de toamnă (sub sfecla de zahăr, sub ierburile anuale şi perene, 
sub porumb la siloz). Este important de a încorpora compostul în stratul 
de la suprafaţa solului la o adâncime de până la10 cm. 

Îngrăşămintele verzi (sideratele)
Folosirea îngrăşămintelor verzi este un procedeu eficient pentru îm-

bogăţirea solului cu materie organică uşor accesibilă şi pentru întreţine-
rea permanentă a solului acoperit pe parcursul perioadei de vegetaţie a 
plantelor.

Îngrăşămintele verzi au mai multe avantaje: încorporarea culturilor 
leguminoase în sol îl îmbogăţeşte cu azot biologic; ele concurează cu 
buruienile şi servesc ca sursă de energie şi elemente nutritive pentru bi-
ota solului, astfel contribuind la intensificarea proceselor biologice din 
sol; contribuie la ameliorarea structurii solului printr-un sistem de rădă-
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cini mai bine dezvoltat; protejează solul contra eroziunii de apă şi de 
vânt; contribuie la utilizarea mai raţională a apei; reduc atacul plantelor 
de către boli şi dăunători etc.

Mulţi fermieri din lumea întreagă regretă că nu au conştientizat im-
portanţa sistemului holistic de management în agricultură, atât în ştiin-
ţă, cât şi în practică, urmând viziunea simplistică a conceptului „revoluţi-
ei verzi”. Îmbinarea ramurii fitotehniei şi zootehniei în fiecare gospodă-
rie permite utilizarea în calitate de furaje nu doar a culturilor de bază din 
asolament, dar şi a culturilor succesive. Aceasta contribuie la stimularea 
creşterii sistemului radicular al plantelor cu o cantitate mai mare de exu-
daţi şi o nutriţie mai bună a biotei solului, cu un circuit mai bun de ele-
mente nutritive şi energie în cadrul fiecărei gospodării.

 Utilizarea culturilor succesive trebuie să fie flexibilă şi creativă. În 
primul rând, cultivarea acestora în condiţii de stepă nu este posibilă în 
fiecare an. Succesul poate fi atins în anii cu ploi abundente în timpul 
sau după recoltarea culturilor cerealiere, mai ales atunci când se folo-
sesc tehnologiile No-till. Trebuie întreprinse măsuri de precauţie pen-
tru a evita insuficienţa de umiditate în sol pentru cultura următoare, 
precum şi riscul infestării cu aceleaşi boli şi dăunători. De exemplu, se 
exclude amplasarea consecutivă a culturilor succesive şi a culturilor de 
bază care fac parte din aceeaşi familie botanică (Cruciferae, Leguminoa-
se etc.). Unele ciuperci, cum ar fi Sclerotinia, folosesc ca gazdă plante din 
diferite familii botanice, cum ar fi: floarea-soarelui, culturi leguminoase, 
crucifere. În plus, la descompunerea masei verzi poate apărea deficit de 
azot şi substanţe toxice pentru culturile ulterioare. De aceea respectarea 
unui interval de timp după încorporarea în sol a culturii succesive este 
obligatorie. Sunt necesare mai multe investigaţii pentru evaluarea com-
patibilităţii culturilor de bază şi a celor succesive în asolament. Utilizarea 
culturilor succesive care îngheaţă în timpul iernii şi rămân ca un mulci 
până în primăvară la suprafaţa solului, contribuie la încălzirea lentă a 
solului în primăvară. Acestea pot provoca şi unele consecinţe negative 
cum ar fi: insuficienţa de azot şi pericolul infestării semănăturilor cu boli.

Culturile mixte pot fi folosite, de asemenea, în calitate de îngrăşă-
mânt verde, de exemplu: semănatul trifoiului, lucernei; ghizdeiului sub 
învelişul culturilor timpurii de primăvară. Ele suferă, cu siguranţă, în con-
diţii de subasigurare cu apă, dar după ce cultura principală se recoltea-
ză ele fac un salt în creştere, având avantaj faţă de buruieni, deoarece 
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au reuşit deja să ocupe locul său. Sulfina poate creşte cu succes între 
rândurile florii-soarelui, şi sub învelişul cerealelor de primăvară. Această 
practică este pe larg răspândită în condiţiile de stepă ale Statelor Unite 
ale Americii. Alt exemplu poate servi însămânţarea lucernei şi raigrasu-
lui, atât separat, cât şi în amestec între rândurile porumbului în timpul 
ultimei cultivări; semănatul secarei de toamnă după recoltarea soiei sau 
porumbului sau semănatul măzărichei de primăvară după recoltarea 
culturilor cerealiere de toamnă sau de primăvară.

Folosirea diferitelor abordări şi culturi necesită o analiză cumpătată 
şi creativitate, dar bineînţeles că aceasta nu exclude anumite riscuri pre-
cum toate activităţile agricole.

2.3. Sistemul optim de lucrare a solului în asolament
Discuţii referitor la metodele de lucrare a solului în zonele de stepă 

şi silvo-stepă nu înce ti nesc de-a lungul ultimului secol. Ele se atribuie 
mai mult faptului de a întoarce sau de a nu în toar ce brazda. Sunt bine 
cunoscute avantajele şi dezavantajele utilizării plugului cu cormană, de 
aceea în diferite condiţii vor fi utilizate unelte de lucru cu şi fără întoar-
cerea brazdei. O direcţie do minantă sau tendinţă la nivel mondial este 
excluderea plugului cu cormană din practica agri co lă.

Menţionăm aici că prin lucrarea solului nu introducem nimic în sol. 
Lucrarea solului amestecă componentele de bază ale solului, sporind 
concomitent accesul de oxigen şi, corespunzător, viteza de descom-
punere a materiei organice a solului. Aceasta contribuie la deteriorarea 
structurii solului şi compactarea lui, ceea ce creează condiţii favorabile 
pentru intensificarea eroziunii de apă şi de vânt. Intervenţiile mecanice 
asupra solului prin aplicarea plugului cu cormană agravează condiţiile 
de viaţă ale tuturor organismelor pe întreg lanţul trofic, mai ales pentru 
râme, ciuperci etc. Impactul negativ al arăturii cu plug cu cormană poa-
te fi compensat, într-o măsură oarecare, atunci când ea este combinată 
cu aplicarea îngrăşămintelor organice sau cu cantităţi suplimentare de 
reziduuri vegetale.

Obiectivele urmărite prin lucrarea solului şi anume, mobilizarea ele-
mentelor nutritive din sol şi reducerea stării fitosanitare tensionate a se-
mănăturilor nu poate fi soluţionată doar de o singură lucrare a solului 
fără o îmbinare armonioasă cu rotaţia culturilor (o diversitate cât mai 
mare de culturi de bază şi succesive), care, împreună cu sistemul de mă-
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suri pentru asigurarea unui circuit cât mai deplin şi închis de energie şi 
substanţe nutritive, în fiecare gospodărie permit reîntoarcerea la maxim 
a biomasei extrase din sol. Ecosistemele naturale trebuie să servească 
drept model pentru agroecosisteme. Nu poate funcţiona normal agro-
fitocenoza creată artificial de om în condiţiile unui deficit anual enorm 
de substanţă organică a solului. Chiar şi în agricultura convenţională 
dozele optime de îngrăşăminte minerale nu pot compensa pierderile 
mineralizaţio nale de substanţă organică a solului pentru formarea nive-
lelor scontate de producţie.

Este îmbucurător faptul că sistemul conservativ de agricultură răs-
pândit acum la nivel global include, de rând cu minimalizarea disturban-
ţelor mecanice ale solului, respectarea asolamentelor şi folosirea culturi-
lor succesive în calitate de îngrăşăminte verzi.

Intervenţia mecanică minimă asupra solului devine posibilă numai în 
cazul restituirii unei cantităţi maxime de resturi vegetale şi de gunoi de 
grajd, adică în condiţiile unui management corect al substanţei organi-
ce a solului. 

Creând condiţii favorabile pentru activitatea biotei solului, inclusiv 
râmelor de ploaie, putem fi siguri că aceasta va efectua o afânare cu 
mult mai bună a solului, decât noi vom fi în stare să realizăm cu folosirea 
unor cantităţi enorme de carburanţi şi tehnică performantă.

Nu există reţete comune pentru lucrarea solului în diferite condiţii, din 
cauza diferitor grade de infestare a semănăturilor cu buruieni, mai ales cu 
buruieni perene, precum şi a diferitor grade de compactare a solului etc. 
Un mare cunoscător a agriculturii de stepă A.A. Izmailischii scria că „aşa 
cum este imposibil de a găsi o dimensiune de cizme ce se potriveşte pi-
cioarelor diferitor persoane, analogic este imposibil de a găsi o modalitate 
de lucrare a solului ce se potriveşte pentru toate solurile şi condiţiile”.

Necesitatea folosirii plugului cu cormană nu se exclude în trei cazuri:
1. pe soluri grele şi/sau soluri cu un nivel ridicat de îmburuienare, în 

special cu buruieni perene;
2. la cultivarea repetată pe acelaşi câmp a culturilor cerealiere în ve-

derea reducerii impactului negativ al gradului înalt de atac cu boli 
şi dăunători;

3. la utilizarea compostului fermentat sub culturile cu sistem radicu-
lar adânc cu scopul formării unui strat arabil mai puternic capabil 
să acumuleze mai multă umiditate şi substanţe nutritive în sol.
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În prezenţa “talpei” plugului, o metodă care s-a manifestat destul de 
bine este afânarea adâncă a solului, îndeosebi în condiţiile abundenţei 
de resturi vegetale.

Cu toate acestea, frecvenţa arăturii cu plug cu cormană în perioada 
de tranziţie nu trebuie să depăşească o dată la 3-4 ani. În asolamente cu 
amestec de ierburi perene şi la folosirea culturilor succesive necesitatea 
în folosirea plugului cu cormană decade. Aceasta va deveni posibil da-
torită managementului ecologic al buruienilor, dăunătorilor şi bolilor.

Foarte des se compară arătura cu plug cu cormană şi afânarea solului 
fără întoarcere brazdei. Aceasta echivalează cu compararea unui măr cu 
o portocală. Este bine cunoscut faptul că la efectuarea arăturii cu plug cu 
cormană şi la afânarea solului se execută diferite operaţiuni tehnologice. 
Fiecare dintre aceste utilaje au avantaje şi dezavantaje. Pot fi comparate 
diferite sisteme de agricultură capabile să asigure un bilanţ nedeficitar 
de materie organică în sol.

2.4. Managementul buruienilor, al bolilor şi al dăunătorilor în 
agricultura ecolo gi că

Cunoaşterea biologiei şi ecologiei buruienilor este o condiţie necesară 
pentru implemen tarea cu succes a sistemelor de agricultură ecologică. 

Competitivitatea înaltă a buruienilor şi răspândirea lor imensă se da-
torează unor aşa particularităţi biologice şi ecologice, cum ar fi:

•	 Germinaţia	bună	în	diferite	condiţii	de	mediu;
•	 Efectul	benefic	al	lucrării	solului	asupra	germinaţiei	buruienilor;
•	 Germinarea	continuă	a	buruienilor	pe	tot	parcursul	perioadei	de	

vegetaţie;
•	 Capacitatea	de	a	menţine	germinaţia	pe	o	perioadă	lungă	de	timp	

(de exemplu, seminţele de măcriş păstrează germinaţia lor mai 
mult de 80 de ani);

•	 Creşterea	şi	dezvoltarea	accelerată	a	seminţelor	de	buruieni	(de	la	
germinare până la fructificare);

•	 Capacitate	înaltă	de	reproducere	de-a	lungul	perioadei	de	vege-
taţie;

•	 Producţia	de	seminţe	fără	polenizare,	adaptarea	la	polenizarea	în-
crucişată cu ajutorul vântului şi insectelor;

•	 Buruienile	perene	au	o	capacitate	 înaltă	de	reproducere,	nu	nu-
mai prin seminţe, dar, de asemenea, prin rizomi, bulbi etc.;
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•	 Capacitatea	înaltă	de	a	se	adapta	şi	a	supravieţui	în	diverse	condi-
ţii de mediu.

Având în vedere diversitatea cu mult mai largă a seminţelor de buru-
ieni în sol şi particu la rităţile lor descrise anterior, conchidem că ele sunt 
mai competitive decât plantele cultivate.

Printre principiile generale de management raţional al buruienilor 
menţionăm:

•	 Prevenirea	este	mai	eficientă	şi	mai	ieftină	decât	„lupta	cu	bu-
ruienile”.

•	 Primul	pas	în	reducerea	infestării	culturilor	cu	buruieni	în	fiecare	
gospodărie este îmbunătăţirea sănătăţii (calităţii) solului, inclusiv:
– prevenirea compactării solului, ca urmare a pierderilor anuale 

necompensate de substanţă organică a solului, precum şi exclu-
derea trecerilor nejustificate a echipamentului agricol greu, mai 
ales în perioada când solul nu a atins încă maturitatea fizică.

– asigurarea activităţii biologice ridicate a solului. Prezenţa râ-
melor de ploaie în sol indică o stare bună de sănătate a lui.

– absenţa formelor uşor accesibile de nutrienţi în sol, care stimu-
lează creşterea buruienilor, sporeşte riscul de atac al plantelor 
cu boli şi dăunători.

•	 Un	sol	sănătos	asigură	un	sistem	radicular	sănătos	şi,	astfel,	inten-
sifică capacitatea com pe titivă a culturilor în raport cu buruienile 
în utilizarea apei şi a substanţelor nutritive.

•	 Pe	solurile	cu	un	nivel	sporit	de	fertilitate,	diferenţa	în	producţie,	
în funcţie de nivelul de infestare cu buruieni este nesemnificativă, 
în timp ce pe solurile cu fertilitate scăzută reducerea randamentu-
lui culturilor sub influenţa buruienilor este considerabil mai mare.

•	 Avantajul	culturilor	în	raport	cu	buruienile	este	esenţial	în	perioa-
da iniţială de creştere şi dezvoltare a plantelor cultivate, deoarece 
această perioadă determină succesul în concurenţa cu buruienile. 
Impactul negativ al buruienilor asupra plantelor cultivate se ma-
nifestă în prima 1/3 a perioadei de vegetaţie.

•	 Buruienile	 sunt	 o	 consecinţă	 a	 greşelilor	 admise	 în	 sistemul	 de	
agricultură, inclusiv în tehnologiile de cultivare a lor.

•	 Necesită	 a	 fi	 acordată	 prioritate	 soiurilor	 şi	 hibrizilor	 de	 diferite	
culturi cu o capacitate biologică mai înaltă de suprimare a buruie-
nilor, dar, în acelaşi timp, care posedă o toleranţă mai mare la boli. 
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De exemplu, ecotipurile de stepă a soiurilor de grău de toamnă cu 
talie mai înaltă se bucură de preferinţă în comparaţie cu soiurile 
de tip intensiv – cu pai mai scurt. 

•	 Seminţele	de	culturi	trebuie	să	fie	curăţate	şi	să	posede	o	energie	
germinativă înaltă.

•	 A	nu	admite	însemânţarea	buruienilor	pe	marginea	drumurilor,	în	
grădini şi livezi.

•	 Folosirea	în	amestec	a	culturilor	leguminoase	şi	graminee	perene	
pentru a substitui buruienile perene din semănături.

De exemplu, golomăţul şi costreţul pot concura perfect cu pirul gros, 
nepermiţându-i să supra vieţuiască şi să se multiplice. Pălămida, la cosi-
rea ei în faza de înflorire a lucernei, devine foar te sensibilă şi vulnerabilă 
la măsuri mecanice de lucrare a solului ca rezultat al epuizării substan-
ţelor plastice din sistemul său radicular. Gramineele perene au o influen-
ţă similară asupra volbu rei.

•	 Folosirea	animalelor	pentru	păşunatul	buruienilor.	De	exemplu,	
ovinele vor paşte cu plăcere pălămida, volbura atât în livezi, cât şi 
pe câmpurile necultivate.

•	 Ogorul	ocupat	are	o	influenţă	indiscutabilă	în	reducerea	gradului	
de îmburuienare a culturilor. În acelaşi timp, acumularea umidi-
tăţii în sol permite obţinerea unei germinări uniforme a culturilor 
cerealiere de toamnă.

Este important de a schimba atitudinea noastră faţă de buruieni. Buru-
ienile au efect negativ asupra plantelor cultivate la încălcarea gravă a con-
diţiilor lor de creştere, dar ele au, de asemenea, şi un rol ecologic pozitiv.

Buruienile sunt capabile să fotosintetizeze şi să acumuleze substan-
ţele organice pe câmpurile fără plante cultivate, să prevină eroziunea 
solului, să preîntâmpine percolarea nitraţilor în straturile mai profunde 
ale solului etc. 

Funcţiile ecologice ale buruienilor nu sunt nici pe departe studiate şi 
cu atât mai mult în ţe lese şi apreciate. De exemplu, cercetătorii Institutului 
de Agricultură Alternativă din Statul Wisconsin, Statele Unite ale Americii 
au constatat că pirul gros se răspândeşte foarte repede în perioada va-
ră-toamnă în cultura porumbului pentru boabe concomitent cu maturiza-
rea şi uscarea boabelor. La semănatul raigrasului odată cu ultima cultiva-
re între rânduri a porumbului, raigrasul formează un covor cu o masă de 
0,5-2,5 t/ha. Astfel, semănatul raigrasului între rânduri permite nu numai 
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reducerea gradului de îmburuienare a porumbului cu pir gros, dar, la fel, 
obţinerea unei mase vegetale pentru păşunatul animalelor şi o biomasă 
subterană pentru îmbogăţirea solului cu ma te rie organică. Adesea nu 
apreciem rolul pe care îl are diversitatea mai mare de specii de bu ruieni în 
creşterea şi reproducerea animalelor. Agricultorii din gospodăriile agrico-
le ecologice apreciază acest fapt. Fermierii calificaţi pot efectua diagnosti-
ca câmpurilor lor pe baza unor specii de buruieni native.

Prezenţa hărţilor de îmburuienare pentru fiecare câmp poate fi de 
un mare ajutor în ale ge rea celor mai raţionale metode şi modalităţi de 
reglementare a numărului şi daunei provocate de bu ru ieni.

Rotaţia culturilor rămâne un element-cheie în ameliorarea calităţii 
solului şi în reducerea nocivităţii buruienilor:

– Rotaţia culturilor spre deosebire de cultura permanentă sau alterna-
rea haotică a culturilor permite de a întrerupe ciclul de viaţă a cultu-
rilor şi buruienilor cu cerinţe identice faţă de condiţiile mediului am-
biant (buruienile de toamnă se adaptează la culturile cerealiere de 
toamnă, iar buruienile de primăvară către culturile de primăvară).

– Alternarea culturilor prăşitoare şi a culturilor de semănat compact.
– Utilizarea culturilor furajere anuale sau perene pentru prevenirea 

răspândirii seminţelor de buruieni.
– Includerea în rotaţie a culturilor cu capacitate biologică înaltă de 

a concura cu buruienile (de exemplu, hrişca), precum şi culturilor 
succesive (rapiţă, muştarul, phacelia, măzărichea etc.). Încorpora-
rea lor în sol primăvara este mai eficientă decât toamna, dar nece-
sită precauţie privind regimul de apă pentru cultura următoare.

– Utilizarea culturilor cu efect allelopatic (de exemplu, secara, ovă-
zul, floarea-soarelui etc.). Efectul lor allelopatic împotriva buruie-
nilor creşte la încorporarea lor în sol.

– Semănatul culturilor furajere împreună cu orzul, ovăzul, porum-
bul la masă verde în vederea excluderii îmburuienării excesive 
până la recoltarea culturilor furajere.

În ceea ce priveşte managementul bolilor şi dăunătorilor, sunt cunos-
cute 8 principii formulate de Cook (1986), pentru asigurarea sănătăţii 
plantelor:

•	 Cunoaşterea	potenţialului	de	producţie	pentru	fiecare	cultură	în	
agroecosistem;

•	 Menţinerea	permanentă	a	conţinutului	de	materie	organică	în	sol;
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•	 Respectarea	asolamentului;
•	 Folosirea	seminţelor	sănătoase,	neatacate	de	dăunători	şi	de	boli;
•	 Reducerea	stresului	din	cauza	lipsei	de	nutriţie;
•	 Utilizarea	soiurilor	tolerante	la	boli;
•	 Utilizarea	maximă	a	organismelor	benefice	în	agroecosistem.
Din cauza nerespectării măsurilor preventive în agricultura modernă, 

ea a devenit dependentă de utilizarea mijloacelor chimice de protecţie 
a plantelor împotriva dăunătorilor, bolilor şi buruienilor.

În condiţii favorabile, plantele sănătoase, fiind atacate de dăunători, 
elimină substanţe chimice (semnale) pentru insectele benefice care ne-
utralizează impactul negativ al dăunătorilor. Este îmbucurător faptul că 
Comisia Europeană a inclus în recenta versiune a Politicii Agrare Comu-
ne (CAP) crearea infrastructurii ecologice în fiecare gospodărie. Acest 
lucru înseamnă că în fiecare gospodărie, indiferent de dimensiunea ei, 
este obligatorie alocarea a 7-10% din suprafaţa sa sub vegetaţie natura-
lă, care serveşte ca un refugiu pentru ornito- şi èntomofauna benefică. 
În acelaşi timp, în ultimii ani, au apărut o mulţime de preparate biologice 
pentru metodele naturale de control al dăunătorilor.

2.5. Managementul ecologic al culturilor
Este bine cunoscut faptul că cu cât mai bine este dezvoltată cultura, 

cu atât ea este mai competitivă cu buruienile. Prin urmare, crearea unui 
mediu mai favorabil pentru creşterea şi dezvoltarea culturilor creează 
un avantaj culturilor în concurenţă cu buruienile. Menţionăm doar nişte 
măsuri care contribuie la creşterea capacităţii lor competitive:

– eliminarea excesului de azot în formă uşor accesibilă (utilizarea 
gunoiului de grajd proaspăt sau compostului nematurizat);

– semănatul în termeni optimi pentru a evita încolţirea simultană a 
culturilor şi a buruie nilor (termeni mai timpurii pentru culturile de 
primăvară şi ulterior pentru culturile mai târzii);

– reducerea distanţei dintre rânduri, dar suficiente pentru efectua-
rea lucrărilor dintre rânduri;

– însămânţarea cu norme optime pentru diferite culturi, luând în 
considerare gradul de îmburuienare a semănaturilor (creşterea 
normelor de însămânţare pentru grâu de toamnă; reducerea nor-
melor de însămânţare pentru orzul şi ovăzul de primăvară, folosi-
te în calitate de culturi protectoare);
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– prevenirea maturizării şi scuturării seminţelor de buruieni (în locu-
rile pentru depozitarea gunoiului de grajd, pe marginea drumuri-
lor etc.).

După cum s-a menţionat anterior, buruienile au cel mai mare impact 
negativ asupra cultu ri lor în prima 1/3 a perioadei de vegetaţie a culturi-
lor. Calitatea solului în această perioadă depin de de calitatea îndeplinirii 
lucrărilor de bază a solului şi semănatului calitativ. Toate metodele de 
control mecanic al buruienilor se împart în: zmulgerea lor cu aplicarea 
boroanelor şi acoperirea lor cu pământ prin folosirea muşuruitoarelor. 
Grăpatul este efectuat înainte şi după semănat.

Grăpatul în faza de „aţă albă” este cea mai eficientă metodă de moni-
torizare a gradului de îmburuienare a culturilor. În ultimii ani, a început 
să fie aplicate pe scară largă grapele cu dinţi arcaţi şi praşile rotative. Ele 
curăţă mult mai bine culturile de buruieni, iar dauna este semnificativ 
mai mică comparativ cu grapa cu dinţi. Date experimentale ale Institu-
tului de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecţia” demonstrează că 
utilizarea grapelor cu dinţi arcaţi reduce numărul şi masa buruienilor cu 
60-90%.

Pentru lucrarea solului între rânduri se folosesc cultivatoare cu pano-
uri de protecţie pen tru prevenirea acoperirii cu sol a plantelor tinere. În 
acest scop, se folosesc organe de lucru pen tru menţinerea mişcării pe li-
nie dreaptă atât a cultivatorului, cât şi a semănătorii (cuţite cu discuri sau 
alte organe de lucru). În rând necesită a acumula o cantitate suficientă 
de sol pentru acope ri rea buruienilor, dar evitarea acoperirii plantelor. 
Tractorul trebuie să se deplaseze încet şi cu atenţie. 

A doua şi ulterioarele cultivări între rânduri se efectuează cu afânarea 
unei cantităţi mai mari de sol, ceea ce permite acoperirea buruienilor 
mari şi o mai bună muşuroire a plantelor. Tractorul trebuie să se depla-
seze mai repede mai ales în timpul celei de-a treia lucrare între rân duri 
(după caz).

3. TRANZIŢIA DE LA AGRICULTURA TRADIŢIONALĂ (BAZATĂ PE IN-
PUTURI INDUSTRIALE) LA SISTEMUL DE AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ

Există o concepţie greşită că agricultura ecologică înseamnă renun-
ţarea la utilizarea substan ţelor chimice pentru nutriţia plantelor şi pro-
tecţia lor împotriva dăunătorilor, bolilor şi buruienilor. Acest lucru este 
important, dar, evident, nu este suficient, deoarece în absenţa manage-
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mentului sistemic capabil să compenseze renunţarea la utilizarea sub-
stanţelor chimice, situaţia se poate schimba în mod dramatic, iar însăşi 
ideea poate fi compromisă. Managementul gospodăriei în bază ecolo-
gică presupune respectarea întregului (noului) sistem de agricultură, 
care diferă esenţial după modul de abordare a managementului solului 
şi culturilor. Acest lucru este ceva mai mult decât doar respectarea teh-
nologiilor de cultivare a culturilor. Tehnologiile de cultivare a culturilor 
necesită respectate, dar neapărat în cadrul asolamentelor şi în cadrul sis-
temelor de gospodărire, inclusiv de agricultură. 

Ar fi o greşeală de a considera că produsele chimice pot fi înlocuite cu 
diferite preparate biologice pentru nutriţia plantelor şi protecţia lor con-
tra dăunătorilor, bolilor şi buruienilor. Efectul lor va fi de scurtă durată în 
absenţa unui sistem coerent de gestionare pe bază ecologică.

Tranziţia la sistemul de agricultură ecologică este posibil numai în 
cazul unei convingeri profunde a agricultorului. Nu se poate de orientat 
doar la beneficiile materiale şi financiare de la realizarea produselor la 
preţuri mai mari, dar de ţinut cont de serviciile ecosistemice şi sociale 
acordate de fermier. Din păcate, modelul industrial de intensificare a 
agriculturii neglijează aceste servicii, dar ele vor fi apreciate tot mai mult 
de societate în viitor. Există anumite riscuri în perioada de tranziţie, de 
aceea se recomandă de a diminua impactul lor negativ la minim. 

Tranziţia începe cu o schimbare personală a viziunii de management 
al gospodăriei prin schimbarea modului de gândire. Este la fel de impor-
tant ca toate părţile implicate în procesul de tranziţie să cunoască riscu-
rile existente, scopurile finale ale procesului de tranziţie şi obstacolele 
posibile în realizarea lor.

Schimbul de experienţă cu colegii prin participarea la diverse se-
minare, experimentarea continuă a inovaţiilor în propria gospodărie şi 
perfecţionarea cunoştinţelor printr-o strânsă legătură cu literatura de 
specialitate sunt o modalitate sigură în realizarea cu succes a intenţiilor 
nobile. Metoda de probă şi eşec nu este cea mai potrivită pentru perioa-
da de tranziţie, de aceea gospodăria necesită un plan de tranziţie spre 
agricultura ecologică.

Există trei abordări cu privire la punerea în aplicare a tranziţiei spre 
agricultura ecologică:

1) schimbarea treptată prin tranziţia unor părţi componente ale gospo-
dăriei la producţia ecologică. De obicei, se practică tranziţia consecutivă 
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pe ani de la 10 până la 20 la sută din suprafaţa gospodăriei, prin folosirea 
culturilor leguminoase perene ca ameliorator a fertilităţii solului pentru 
producţia ecologică. Astfel, riscul perioadei de tranziţie durează mai mult 
timp, de obicei, pentru durata de rotaţie a culturilor în asolament.

2) Trecerea simultană a întregii gospodării pe toată suprafaţa la pro-
ducţia ecologică. Aceasta reduce durata de tranziţie precum şi faptul de 
a primi mai rapid acces la piaţa de produse cer ti fi ca te ecologic. O astfel 
de soluţie nu permite de a trece toate câmpurile prin culturi care ame-
lio rea ză fertilitatea solului. Erorile comise în acest caz pot provoca daune 
mari întregii gospo dării.

3) O abordare combinată care presupune amplasarea culturilor legu-
minoase perene pe toate câmpurile destinate tranziţiei spre agricultura 
ecologică cu divizarea ulterioară în câmpuri mai mici şi rotaţia culturilor 
conform schemei acceptate. 

Indiferent de modul de tranziţie la agricultura ecologică, scopul de 
bază rămâne respecta rea cerinţelor faţă de creşterea produselor ecolo-
gice în conformitate cu standardele aplicabile.

Admiterea la piaţă a producţiei ecologice este posibilă doar peste doi 
ani după expirarea termenului oficial pentru perioada de tranziţie.

Cheia succesului în perioada de tranziţie depinde de starea de sănă-
tate a solului. Solurile sleite şi solurile compactate necesită timp pen-
tru îmbunătăţire. Rezultatele dorite pot fi realizate doar numai în cazul 
respectării asolamentului, utilizării compostului, îngrăşămintelor verzi 
şi altor îngrăşăminte organice. Ele vor contribui, la fel, la reducea sau 
eliminarea problemelor asociate de apariţia bolilor, dăunătorilor şi bu-
ruienilor.

Cele mai acute probleme ale perioadei de tranziţie sunt:
•	 insuficienţa	de	azot;
•	 gradul	ridicat	de	 infestare	a	semănăturilor	cu	boli,	dăunători	şi	

buruieni.
În acelaşi timp, excesul de azot, indiferent de sursa de origine, re-

duce activitatea biologică a solului, în special, capacitatea simbiotică 
de fixare a azotului şi capacitatea de a absorbi fosforul din formele in-
accesibile, prin intermediul asocierii dintre plante şi ciuperci – micori-
za. Prezenţa formelor uşor accesibile de azot în sol reduc capacitatea 
competitivă a plantelor cultivate, astfel asigurând prioritate buruieni-
lor în lupta competitivă.
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Agricultura ecologică este posibilă şi fără animale, deşi acest lucru se 
complică din motivul dificultăţii asigurării unui circuit mai complet şi în-
chis a nutrienţilor şi energiei în fiecare gospodărie, şi creşterii riscului de 
epuizare a fertilităţii solului. Absenţa animalelor necesită mai multă aten-
ţie şi prudenţă la achiziţionarea îngrăşămintelor organice din exterior.

Organizaţia Internaţională în sprijinul Agriculturii Ecologice (IFOAM) 
consideră că în timpul perioadei de tranziţie este important să se con-
centreze pe următoarele sarcini care vor asigura succesul în perioada 
ulterioară:

•	 alegerea	asolamentului	potrivit	 capabil	 să	 restabilească	 fertilita-
tea solului;

•	 determinarea	sistemului	propriu	de	pregătire	a	gunoiului	de	grajd	
şi de pregătire a compostului;

•	 elaborarea	sistemului	optim	de	lucrare	a	solului;
•	 dezvoltarea	unui	mediu	favorabil	pentru	reducerea	pericolului	de	

atac cu boli, dăunători şi buruieni.

3.1. Planul de tranziţie la agricultura ecologică
Elaborarea planului de tranziţie la agricultura ecologică permite de a 

reduce riscurile existente, inclusiv de ordin ecologic. 
Planul de tranziţie la agricultura ecologică include 4 părţi componente:
1. Evaluarea (inventarierea) resurselor gospodăreşti;
2. Prevenirea (atenuarea) punctelor slabe ale gospodăriei.
3. Dezvoltarea modelului de asolament pentru gospodărie.
4. Elaborarea programului de producere a gospodăriei.
1. Referitor la evaluarea resurselor fiecărei gospodării trebuie să menţi-

onăm necesitatea unui studiu detaliat al solurilor, climei, particularităţi-
lor biologice ale culturilor menite pentru cultivare, precum şi ale anima-
lelor întâlnite cel mai frecvent în această zonă, ale dăunătorilor, bolilor 
şi buruienilor. 

 Implicarea angajaţilor gospodăriei, încrederea lor în beneficiile tran-
ziţiei la un nou sistem de gospodărire în bază ecologică, sunt decisive în 
realizarea obiectivelor propuse.

Este important ca studiul şi analiza critică a informaţiei colectate în 
fiecare gospodărie să se efectueze simultan cu discuţiile şi consultările, 
atât cu fermierii cu o vastă experienţă în acest domeniu, cât şi cu insti-
tuţiile ştiinţifice care dispun de rezultatele cercetărilor la acest subiect. 
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Nu mai puţin importantă este analiza cererii pe piaţă şi oportunităţile de 
realizare a produselor ecologice cultivate în gospodărie. 

2. Prevenirea punctelor slabe ale gospodăriei. La etapa de planifica-
re a gospodăriei este necesar de a prevedea posibilele probleme, atât 
în perioada de tranziţie, cât şi în anii următori de gospodărire pe bază 
ecologică. Aceasta va permite, de asemenea, de a depăşi cu mai puţi-
ne dificultăţi şi certificarea gospodăriei. În acest scop, este de dorit de a 
desena de mână schema amplasării tuturor câmpurilor gospodăriei cu 
numerotarea lor. Pe fiecare câmp se va trece pe diagonală şi se va prele-
va mostre de sol pentru analiza vizuală şi evaluarea stării calităţii solului 
din „proba de pe hârleţ”. Anterior în această broşură a fost prezentată 
o descriere succintă a stării de sănătate a probelor de sol de pe hârleţ. 
O informaţie foarte utilă în evaluarea obiectivă a calităţii solului de pe 
fiecare câmp poate fi oferită de analiza istoriei fiecărui câmp, cel puţin în 
ultimii cinci ani. Existenţa cărţii istoriei câmpurilor în fiecare gospodărie 
va permite de a stabili pentru fiecare câmp: 

•	 culturile	care	au	fost	crescute	în	ultimii	ani	pe	fiecare	câmp,	când	
şi câte îngrăşăminte organice şi minerale au fost aplicate, folosirea 
substanţelor chimice împotriva dăunătorilor, bolilor şi buruienilor;

•	 structura	solului	şi	sănătatea	plantelor;
•	 gradul	de	îmburuienare	a	câmpurilor,	în	special	cu	buruieni	pere-

ne, gradul de infectare cu boli şi dăunători, rozătoare etc.;
•	 dinamica	nivelului	de	producţie	a	culturilor	în	ultimii	5-10	ani;
•	 conţinutul	de	materie	organică	în	sol,	aciditatea	solului,	conţinu-

tul de forme mobile de nutrienţi, salinitatea solului etc.;
•	 înclinaţia	fiecărui	câmp	şi	necesitatea	măsurilor	de	protecţie	a	so-

lurilor contra eroziunii. 
Pe hartă se evidenţiază punctele slabe ale fiecărui câmp şi măsurile 

necesare pentru atenuarea lor.
Se recomandă de a desena câteva hărţi de mână, cu menţionarea se-

parată a fiecăruia dintre punctele slabe aşa ca: gradul de îmburuienare, 
gradul de eroziune a solului, aciditatea etc.

3. Dezvoltarea unui model de rotaţie a culturilor, care reprezintă nucle-
ul central al perioadei de tranziţie, permite soluţionarea unei mulţimi de 
probleme, nu numai pentru perioada de tranziţie, dar şi pentru perioada 
ulterioară:

•	 reducerea	îmburuienării	câmpurilor;



50

•	 îmbinarea	culturilor	cu	cerinţe	diferite	în	elemente	nutritive;
•	 asigurarea	unui	echilibru	dintre	nivelul	de	producţie	obţinut	şi	ne-

cesitatea restabilirii fertilităţii solului. Asolamentul capabil să acu-
muleze materia organică în sol va fi în stare, la fel, să amelioreze 
structura solului şi să acumuleze o cantitate mai mare de apă în sol 
şi de a rezista mai bine la procesele de eroziune de apă şi de vânt;

•	 utilizarea	apei	şi	substanţelor	nutritive	din	straturile	mai	profunde	
de sol, contribuind, în acelaşi timp, la infiltrarea mai bună a apei în 
straturile mai profunde ale solului;

•	 asigurarea	unei	protecţii	mai	bune	a	plantelor	împotriva	dăunăto-
rilor şi bolilor;

•	 o	rezistenţă	mai	înaltă	la	condiţiile	nefavorabile	ale	mediului	am-
biant (secetă, arşiţă, îngheţ etc.) şi, prin urmare, o stabilitate mai 
mare a culturilor pe ani. 

Planificarea rotaţiei culturilor necesită o mulţime de timp pentru sin-
teza multiplelor cunoştinţe teoretice şi practice. Reiterăm faptul că este 
de preferat alocarea a mai mult timp etapei de planificare decât de a 
cheltui ulterior mai mult timp şi bani pentru înlăturarea consecinţelor 
greşelilor comise.

Modelul elaborat de rotaţie a culturilor cu estimarea preliminară a 
potenţialului real de producţie a culturilor agricole se foloseşte pentru a 
calcula bilanţul materiei organice a solului.

Rotaţia culturilor de bază şi succesive trebuie să asigure acoperirea 
la maximum a suprafeţei solului cu vegetaţie şi resturi vegetale, nu nu-
mai în timpul sezonului de creştere, dar pe tot parcursul anului. Astfel, 
se poate evita dezvoltarea proceselor de eroziune, levigarea nitraţilor şi 
alte procese negative în cele mai critice perioade ale anului.

Pentru evaluarea necesităţii în braţe de muncă pentru efectuarea lu-
crărilor manuale şi mecanizate la diferite culturi pe parcursul diferitor 
luni ale anului, se pregăteşte un alt tabel. Acesta va permite de a compa-
ra necesitatea braţelor de muncă cu posibilitatea reală a gospodăriei, în 
special în perioadele critice ale anului. Nu este exclus că trecerea la noul 
sistem de agricultură va necesita investiţii noi (depozite pentru stocarea 
unor produse, linii tehnologice de procesare a produselor agricole etc.).

Tabelul rotaţional se pregăteşte pentru fiecare câmp al asolamen-
tului. Este important să se ia în considerare punctele slabe ale fiecărui 
câmp şi să se ofere măsuri de atenuare a lor pentru fiecare câmp în parte.
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Modelul de rotaţie a culturilor, de asemenea, permite de a prognoza 
disponibilitatea furajelor pentru nutriţia animalelor şi pentru a identifica 
problemele posibile în perioada de tranziţie. 

Este la fel de importantă efectuarea evaluării preliminare a efectului 
economic posibil la cultivarea diferitor culturi. Se simulează diferite op-
ţiuni – cu randamente reduse de până la 10-20% şi fără a reduce nivelul 
de producţie; cu o creştere sau fără o creştere a preţurilor la produsele 
comercializate, în funcţie de condiţiile de piaţă. În orice caz, trebuie să se 
asigure viabilitatea economică a gospodăriilor agricole.

4. Elaborarea planului de producere în condiţii de câmp oferă posibi-
lităţi de selectare a câmpurilor luând în considerare caracteristicile lor 
individuale, selectarea soiurilor şi hibrizilor pentru fiecare cultură şi se-
lectarea câmpurilor pentru începerea perioadei de tranziţie, cu stabili-
rea concomitentă a unui sistem de monitorizare a rezultatelor obţinute. 
Despre faptul cum şi unde începem tranziţia în asolament ne vom expu-
ne ulterior, dar aici ne-am dori să menţionăm că agricultorul trebuie să 
fie capabil să monitorizeze rezultatele obţinute şi să le compare cu cele 
precedente, precum şi cu rezultatele obţinute în gospodăriile vecine şi 
din regiune. În acest scop, este de dorit:

•	 plantarea	aceloraşi	culturi	în	diferite	câmpuri	în	condiţiile	agricul-
turii tradiţionale şi ecologice;

•	 fondarea	 fâşiilor	 în	 câmp	 pentru	 studierea	 diferitor	 procedee	
agrotehnice (fertilizarea şi lucrarea solului; utilizarea diferitor pre-
parate etc.);

•	 monitoring-ul	permanent	al	fertilităţii	solului.
Ar fi de dorit ca observaţiile şi cercetările menţionate anterior să se 

efectueze în colaborare cu cercetătorii cointeresaţi în promovarea agri-
culturii ecologice. La sfârşitul primului an al perioadei tranzitorii se face 
o analiză detaliată a rezultatelor obţinute, în vederea eliminării greşelilor 
comise. Este foarte important ca planul de tranziţie să fie unul flexibil.

3.2. Unde şi cum se începe tranziţia
Perioada de tranziţie începe cu un singur câmp sau cu mai multe 

câmpuri în rotaţie. Dacă trecerea începe cu tot asolamentul sau în între-
gime cu toată gospodăria, atunci planul de tranziţie necesită a fi foarte 
bine chibzuit.

Tranziţia este preferabil de a fi începută întotdeauna cu câmpu-
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rile care au trecut prin programul de redresare a fertilităţii solului, 
de reducere a gradului de infestare cu buruieni. De obicei, acestea 
sunt câmpurile care au fost însămânţate cu lucernă sau amestecurile 
de culturi cerealiere şi leguminoase anuale şi unde au fost aplicate 
îngrăşăminte organice.

Tranziţia se începe cu câmpurile care vor permite de a evita riscurile 
posibile. Nu este de dorit de a începe cu întreaga suprafaţă a gospodări-
ei. Experienţa acumulată dovedeşte că includerea unei treimi din supra-
faţa gospodăriei în perioada de tranziţie este suficientă pentru a depăşi 
cu succes dificultăţile potenţiale.

Nu trebuie să începem cu câmpurile şi culturile care sunt foarte exi-
gente la regimul nutriţional sau care prost concurează cu buruienile.

Selectarea culturilor este determinată de starea sănătăţii solului. Pe 
câmpurile unde au fost însămânţate aşa culturi ca lucerna curată sau în 
amestec cu raigras şi unde au fost administrate îngrăşăminte organice 
pot fi semănate aşa culturi ca: porumb la boabe, sfecla de zahăr, floa-
rea-soarelui. Pe câmpurile mai slabe mai acceptabile sunt culturile mai 
puţin pretenţioase faţă de fertilitatea solului (hrişca, meiul, ovăzul etc.).

Culturile utilizate urmează să asigure un control eficient al dăunăto-
rilor, bolilor şi buruienilor. În cazul culturilor prăşitoare sau de semănat 
compact se recomandă semănatul culturilor leguminoase sub învelişul 
culturilor cerealiere. Ele pot fi lăsate pentru iarnă cu încorporarea ulteri-
oară în sol primăvară. A fost deja menţionată capacitatea înaltă biologi-
că de concurenţă cu buruienile pentru cultura hriştei. Fiind plantată mai 
târziu, primăvara, hrişca şi meiul pot fi însemânţate după floarea-soa-
relui, din cauza abundenţei de samuraslă, care se elimină cu una-două 
cultivaţii din primăvară. 

În plantaţiile ierburilor perene cu o perioadă mai îndelungată de ex-
ploatare se pot înrădăcina buruienile perene, fapt ce creează probleme 
în perioada de tranziţie. În acest caz, ele se ară cu plug cu cormană şi 
se însemânţează cu culturi succesive folosite în calitate de îngrăşământ 
verde. În caz extrem, solul se lasă un an fără vegetaţie,primăvara sau 
toamna târziu, pentru a evita levigarea nitraţilor. Pentru culturile de pri-
măvară semănate târziu în calitate de cultură succesivă poate fi aplicat 
borceagul de toamnă. Pentru culturile de primăvară cu termen timpu-
riu de însemânţare cele mai potrivite culturi succesive sunt cele care în-
gheaţă în timpul iernii. De exemplu, ovăzul.
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Utilizarea culturilor succesive în rotaţie este foarte importantă, având 
în vedere influenţa lor benefică asupra proprietăţilor agrofizice ale solu-
lui, păstrarea şi acumularea substanţelor nutritive în sol prin eliminarea 
levigării nutrienţilor, îndeosebi a azotului, majorării capacităţii competi-
tive a culturilor împotriva buruienilor.

4. PARTICULARITĂŢILE TEHNOLOGICE DE CULTIVARE A 
CULTURILOR DE CÂMP ÎN SISTEMUL DE AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ

4.1. Grâul şi orzul de toamnă 
Condiţiile pedo-climaterice în Republica Moldova sunt destul de fa-

vorabile pentru cultivarea ambelor culturi. Secretul tehnologiei de cul-
tivare a culturilor de toamnă este obţinerea germinaţiei uniforme şi în-
frăţitului plantelor din toamnă. Trecând perioada de călire din toamnă, 
plantele sunt capabile să reziste la temperaturi de până la -(17)-(-180C) în 
timpul iernii, la adâncimea nodului de înfrăţire.

Predecesorii. Pentru obţinerea plantelor înfrăţite din toamnă este im-
portantă amplasarea culturilor cerealiere de toamnă după predecesori 
cu termen timpuriu de recoltare, fapt ce permite acumularea unei can-
tităţi suficiente de umiditate în stratul arabil de sol până la termenii op-
timi de însemânţare a culturilor cerealiere de toamnă. Astfel de prede-
cesori sunt: amestecul de măzăriche de primăvară şi ovăz la masă verde; 
măzăriche de toamnă şi secară de toamnă la masă verde, lucerna anului 
trei de viaţă după prima coasă, rapiţa de toamnă la masă verde ş.a. Ma-
zărea pentru boabe şi rapiţa de toamnă,deşi nu fac parte din premergă-
torii timpurii, sunt totuşi foarte relevante pentru culturile cerealiere de 
toamnă. Mai puţin favorabili,dar mai buni decât premergătorii târzii sunt 
aşa culturi ca: porumbul la siloz, soiurile timpurii de soia, semincerii de 
sfecla de zahăr, fasolea ş.a. 

Lucrarea solului. Sub culturile cerealiere de toamnă nu se recoman-
dă folosirea arăturii cu plug cu cormană. Lucrarea solului se realizează 
cu organe de lucru fără întoarcerea brazdei. Este important de a păstra 
suprafaţa solului într-o stare curată de buruieni până la însămânţarea 
culturilor de toamnă. Buruienile sunt o sursă de răspândire a bolilor şi 
dăunătorilor. 

Recent sunt în creştere suprafeţele însemânţate cu culturi cerealiere 
de toamnă cu utilizarea metodei No-Till. Eficacitatea acestui procedeu 
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este determinată de respectarea rotaţiei culturilor şi măsurile de îmbo-
găţire a solului cu reziduuri vegetale proaspete.

Termenii şi normele de însemânţare. Termenul optim de semănat 
pentru culturile de toamnă se consideră atunci când temperatura me-
die zilnică a aerului atinge 150C. Conform datelor calendaristice acest 
termen coincide cu (I) – a (II)-a decadă a lunii octombrie pentru grâul de 
toamnă, iar pentru orz se admite ba chiar a (III)-a decadă a lunii octom-
brie. Termenii mai târzii de însemânţare, comparativ cu cei recomandaţi 
cu un deceniu în urmă, sunt determinaţi de manifestarea tot mai eviden-
tă a încălzirii globale. Semănatul în termeni mai târzii nu este recoman-
dat nu numai din cauza incapacităţii plantelor de a supravieţui în timpul 
iernii, dar, de asemenea, din cauza creşterii riscului atacului plantelor cu 
boli şi dăunători.

Normele de însemânţare sunt diferenţiate în funcţie de predecesori 
şi termenii de însemânţare, deşi influenţa acestor norme asupra nive-
lului de producţie este minim, datorită capacităţii compensatorii înalte 
a semănăturilor. În acelaşi timp, trebuie de avut în vedere că normele 
excesive de însămânţare pot reduce recoltele de grâu de toamnă atât în 
anii uscaţi, cât şi în cei cu umiditate. În primul caz, plantele vor concura 
pentru umiditate, mai ales în perioada de formare şi umplere a bobului 
la culturile cerealiere, iar în al doilea caz, din cauza unui pericol mai înalt 
de infestare cu boli şi dăunători şi o mai mare sensibilitate la pătulire.

Normele optime de însemânţare constituie 4.5-5.0 milioane boabe 
germinabile la hectar. Adâncimea de încorporare a seminţelor nu tre-
buie să depăşească 6-7 cm pentru soiurile intensive de talie medie (eco-
tip de stepă), iar pentru soiurile intensive de talie scurtă de – 4-5 cm. 
Imediat după semănat câmpul se tăvălugeşte. Dacă solul este umed, se 
efectuează grăpatul. În Registrul soiurilor din Republica Moldova este o 
gamă suficientă de soiuri potrivite pentru cultivarea în diversele condiţii 
climaterice şi de sol, la fel, şi pe diferite agrofonduri, inclusiv soiuri create 
în Republica Moldova. Fiecare fermier trebuie să folosească 2-3 soiuri de 
fiecare cultură. Este de dorit de a efectua testări pentru diferite soiuri de 
grâu şi orz de toamnă în condiţii similare (comparabile) pentru a alege 
cele mai potrivite pentru nişa ecologică concretă a gospodăriei.

În timpul perioadei de vegetaţie se înfăptuieşte monitorizarea dez-
voltării bolilor, dăunătorilor şi buruienilor. 
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4.2. Orzul de primăvară, ovăzul
Culturile date sunt foarte sensibile la deficitul de umiditate primăva-

ra, de aceea primăverile reci şi umede sunt ideale pentru ele. Pentru ver-
nalizarea orzului de primăvară şi a ovăzului este nevoie de temperaturi 
relativ scăzute (2-50C) timp de 7-14 zile.

Predecesorii. Sistemul radicular al orzului de primăvară este mai slab 
dezvoltat comparativ cu cerealele de toamnă, de aceea câmpurile desti-
nate însemânţării acestor culturi trebuie să fie relativ curate de buruieni 
şi bine asigurate cu apă şi substanţe nutritive. În practică, astfel de con-
diţii sunt formate la amplasarea lor după aşa culturi, precum porumbul, 
cerealele, sfecla de zahăr, floarea-soarelui, tutunul, legumele etc. Ace-
leaşi culturi pot servi ca predecesori pentru ovăz. În cazul utilizării soiu-
rilor de orz de primăvară pentru bere se evită solurile cu fertilitate înaltă, 
precum şi culturile cu un conţinut ridicat de azot în resturile vegetale.

Lucrarea solului. Pe soluri relativ curate de buruieni, în special de bu-
ruieni perene, lucrarea solului se efectuează folosind grape cu discuri, cu 
evitarea folosirii plugului cu cormană. Lucrarea solului poate fi realizată 
cu aplicarea organelor de lucru de tip talpa gâştei sau cizel la o adâncime 
de 8-12 cm. Semănatul direct sau lucrarea zero a solului poate fi aplicată 
doar pe câmpurile relativ curate de buruieni, precum şi în prezenţa unor 
cantităţi suficiente de reziduuri vegetale proaspete, care îmbunătăţesc 
calitatea solului.

Este foarte important să se niveleze solul din toamnă, având în ve-
dere că aceste culturi sunt semănate la prima posibilitate de a intra în 
câmp primăvara devreme. 

Termenii şi normele de însemânţare. Orzul de primăvară şi ovăzul 
sunt semănate primăvara devreme la maturizarea fizică a solului. Toa-
te operaţiunile la pregătirea solului pentru semănat sunt efectuate fără 
întrerupere în timp. Dacă solul este umed tăvălugirea nu se recomandă.

Norma de însemânţare pentru orzul de primăvară şi ovăz constituie 
4.0-4,5 milioane boabe germinabile la 1 ha. Adâncimea de incorporare a 
seminţelor este de 4-6 cm. Regula de aur este ca seminţele să fie încor-
porate în patul germinativ umed.

La formarea crustei la suprafaţa solului până la apariţia plantulelor 
se recomandă grăparea semănăturilor (5-6 zile după semănat). Grăpatul 
repetat poate fi efectuat după înfrăţirea plantelor pentru afânarea solu-
lui şi combaterea buruienilor.
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4.3. Soia, fasolea, mazărea 
Leguminoasele anuale au capacitatea de a acumula azotul din at-

mosferă, datorită nodozităţilor de pe rădăcinile plantelor, dar, în acelaşi 
timp, biomasa aeriană este, de asemenea, îmbogăţită în azot. Culturile 
leguminoase pot îmbogăţi solul cu azot numai în cazul încorporării în 
sol a biomasei aeriene, deoarece la maturizare majoritatea azotului este 
concentrat în seminţe, care se extrage din câmp cu recolta. Cantitatea 
de azot extrasă cu producţia primară şi secundară este egală cu sau chiar 
depăşeşte cantitatea de azot întoarsă înapoi în sol cu miriştea şi partea 
subterană a plantelor. 

Soia şi mazărea sunt o sursă sigură de proteine pentru hrana umană 
şi animală. Fasolea este hrana preferată a populaţiei locale, dar nu numai.

Predecesorii. Predecesorii mai buni pentru soia şi fasolea sunt cultu-
rile cerealiere, porumbul pentru siloz şi porumbul la boabe cu termeni 
timpurii de recoltare. Este important să cultivăm aceste culturi pe câm-
puri curate de buruieni perene. Soia nu se amplasează după aşa prede-
cesori ca: floarea-soarelui, tutunul, tomate, lucerna, fasolea, mazărea etc. 
din cauza bolilor şi dăunătorilor comuni. Din aceleaşi considerente, pe-
rioada de reîntoarcere pe acelaşi câmp a culturilor leguminoase anuale 
nu trebuie să depăşească 3-4 ani. 

Soiurile de soia şi fasolea cu termen timpuriu de recoltare pot servi ca 
predecesori buni pentru culturile cerealiere de toamnă.

Lucrarea solului. După recoltarea culturilor cerealiere spicoase şi a 
porumbului la boabe câmpul se lucrează cu grapa cu discuri la o adân-
cime de 6-8 cm. Renunţarea la arătura cu plug cu cormană pe câmpurile 
relativ curate de buruieni, în special perene, nu duce la scăderea produc-
ţiei culturilor ulterioare. 

Din aceleaşi considerente pe aceste câmpuri poate fi practicat şi se-
mănatul direct.

Nivelatul câmpului din toamnă exclude lucrarea mecanică a solului 
primăvara, prin aplicarea doar a unei singuri cultivări la adâncimea de 
6-8 cm.

Semănatul începe la temperatura de 10-120C la o adâncime de 10 cm. 
În plan calenda ristic această perioadă coincide cu prima decadă a lunii mai, 
dar ţinând cont de consecinţele încălzirii globale, semănatul poate fi înce-
put în a treia decadă a lunii aprilie. Din aceleaşi motive cea mai favorabilă 
zonă de cultivare a soiei se consideră zona de nord a Republicii Moldova. 
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În ultimii ani, a fost identificată o adaptabilitate mai mare a soiurilor 
timpurii de soia la manifestarea tot mai frecventă a secetelor. Nu este 
nevoie să reiterăm că utilizarea soiurilor modificate genetic de soia este 
interzisă în mod expres în agricultura ecologică.

Distanţa dintre rânduri, recomandată pentru cultura soia, constituie 
45 cm. Norma de însemânţare este determinată de lungimea perioadei 
de vegetaţie a culturii. Ea este mai mare pentru soiurile mai precoce (0,7 
milioane boabe germinabile la 1 ha) şi mai mică pentru soiurile cu o pe-
rioadă de vegetaţie medie şi tardive (0.6 şi 0,5 milioane boabe germina-
bile la hectar, respectiv).

În funcţie de greutatea a 1000 de boabe norma de însemânţare vari-
ază în intervalul de la 70 kg până la 130 kg/ha.

Pentru agricultură ecologică crucial de importantă este respectarea 
densităţii plantelor în rând, deoarece la distanţa de 10-15cm, înălţimea 
de inserţie a păstăilor de la baza tulpinii este foarte scăzută, în timp ce la 
distanţa dintre plante de 5.0-7,5 cm înălţimea de inserţie creşte. Astfel, 
se reduc pierderile de recoltă în timpul recoltării, dar, de asemenea, apar 
posibilităţi de a combate mai efectiv buruienile. În registrul soiurilor din 
Republica Moldova sunt incluse o gamă largă de soiuri adaptate la con-
diţiile locale. 

Adâncimea de semănat nu trebuie să depăşească 5-7 cm. Trebuie 
respectată cerinţa indispensabilă de încorporare a seminţelor în patul 
germinativ umed. Ambele culturi sunt foarte sensibile la apariţia buru-
ienilor în primele faze de creştere şi de dezvoltare, de aceea la a 3-4 zi 
după însămânţare se efectuează o grăpare cu grape cu dinţi uşoare sau 
cu grapa austriacă. Buruienile pot fi controlate cel mai eficient în faza de 
„aţă albă”. Concomitent poate fi distrusă şi crusta la suprafaţa solului. 
Grăpatul cu grapa austriacă poate fi repetată la atingerea înălţimii plan-
telor de 10-15 cm.

Prima lucrare între rânduri a solului se efectuează la înălţimea plan-
telor de 5-10 cm. Cultivatoarele sunt echipate cu panele de protecţie 
pentru a preveni acoperirea plantelor cu sol. La înălţimea plantelor de 
13-15 cm prelucrarea între rânduri a solului este efectuată la o adâncime 
de 3-4 cm, lăsând o fâşie (zonă) îngustă de protecţie pentru plante. În 
viitor, pentru a evita deteriorarea sistemului radicular, zona de protecţie 
creşte şi scade adâncimea de lucrare a solului. Practica din ultimii ani 
dovedeşte că praşila manuală este semnificativ mai eficientă şi ieftină 
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împotriva buruienilor decât plivitul chimic, deoarece preţurile la erbici-
de au crescut semnificativ. 

Recoltarea se efectuează mecanizat la umiditatea boabelor de 14-
15%. Rotaţia tobei la combină nu trebuie să depăşească 300-350 de 
rotaţii pe minut. Recoltarea începe atunci când 50-60% din păstăi sunt 
coapte. Recoltarea se efectuează în două faze. Soiurile moderne permit 
recoltarea directă, dar ea nu trebuie efectuată dimineaţa pentru a evita 
pierderile de seminţe.

Mazărea pentru boabe este un predecesor bun pentru majoritatea 
culturilor. Ea poate fi cultivată după culturile cerealiere, dar nu reduce 
producţia când se seamănă după porumb pentru boabe şi sfeclă de za-
hăr (în zona de nord a Moldovei). Este important de a pregăti terenul 
din toamnă, deoarece primăvara la prima posibilitate de ieşire în câmp, 
la coacerea fizică a solului, cultura poate fi însemânţată. Mazărea pose-
dă o capacitate competitivă redusă împotriva buruienilor, de aceea am-
plasarea ei pe câmpurile îmburuienite, precum şi după floarea-soarelui 
(din cauza samuraslei), poate avea consecinţe grave asupra nivelului de 
producţie. Operaţiunile de lucrare a solului sunt similare cu cele descrise 
anterior pentru alte culturi. Arătura cu plug cu cormană pe câmpurile re-
lativ curate de buruieni, îndeosebi perene, nu are prioritate comparativ 
cu afânarea solului.

Norma de semănat a mazării pentru boabe este de 1,4-1,6 milioane 
boabe germinabile la 1 ha, iar pentru zona de Sud a Moldovei 1,3-1,4 
milioane seminţe. Distanţa dintre rânduri este de 15 cm, adâncimea de 
semănat – 8-10 cm.

După semănat solul se tăvălugeşte cu tăvălugi cu pinteni. Grăpatul se 
realizează cu grapa cu dinţi în faza de „aţă albă” a buruienilor, precum şi 
cu grapa austriacă la a 5a -6a zi după însemânţare.

Recoltarea are loc în două faze, deşi soiurile cu frunze modificate 
morfologic permit recoltarea directă. 

În cazul recoltării în două faze recoltatul începe atunci când 60-70% 
din păstăi sunt de culoare galbenă. Masa cosită se află în poloage de 
până la 5-6 zile, în funcţie de condiţiile meteorologice.

4.4. Floarea-soarelui
Cultura este foarte pretenţioasă faţă de amplasarea în asolament şi 

faţă de termenii de reîntoarcere pe acelaşi câmp în asolament, precum şi 
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faţă de culturile care au aceleaşi boli şi dăunători, acelaşi consum de apă 
şi substanţe nutritive din straturile mai profunde de sol. Termenul de 
reîntoarcere pe acelaşi câmp în asolament nu trebuie să fie mai mic de 
6-7 ani. În caz contrar, riscul de atac cu o gamă largă de boli creşte con-
siderabil, chiar şi la utilizarea hibrizilor relativ toleranţi la atacul de boli. 

Predecesorii. Predecesorii cei mai favorabili pentru floarea-soarelui 
sunt culturile cerealiere, porumbul la boabe, meiul.

Lucrarea solului. Pentru floarea-soarelui, de fapt ca şi pentru majo-
ritatea altor culturi, nu este atât de important ce metodă, ce adâncime 
şi cât de des se foloseşte o metodă sau alta de lucrare a solului. Cu mult 
mai importantă este realizarea lucrării solului calitativ şi la timp.

Lucrarea solului diferă în funcţie de textura solului, de gradul de com-
pactare şi de nivelul de îmburuienare a câmpului, în special cu buruieni 
perene. Pentru compensarea bilanţului deficitar de substanţă organi-
că a solului, apare necesitatea folosirii directe a gunoiului de grajd sub 
floarea-soarelui, deşi este cunoscut faptul că cultura reacţionează slab 
la îngrăşămintele organice şi minerale (în cazul în care utilizarea lor nu 
este adecvată în cadrul culturilor anterioare în asolament). Pentru încor-
porarea gunoiului de grajd se poate aplica arătura cu plug cu cormană.

Când se utilizează cerealele în calitate de predecesori pentru floa-
rea-soarelui, se recomandă folosirea culturilor succesive ca îngrăşământ 
verde. Sideratele se îmbină perfect cu paiele mărunţite lăsate în câmp 
după recoltarea culturilor cerealiere spicoase.

Cu cât este mai înaltă fertilitatea solului datorită folosirii culturilor le-
guminoase perene în asolament, precum şi a îngrăşămintelor organice, 
cu atât este mai mică necesitatea aplicării arăturii cu plug cu cormană, 
inclusiv pentru floarea-soarelui.

Solul nivelat din toamnă reduce necesitatea în procedee mecanice 
suplimentare în primăvară. Primăvară este suficientă o singură cultivaţie 
înainte de semănat pentru pregătirea patului germinativ. Adâncimea lu-
crării solului este de 6-8 cm.

Însămânţarea se efectuează atunci când temperatura solului la o 
adâncime de 10 cm atinge 8-120C. Pentru zona de nord termenul ca-
lendaristic optim de semănat a florii-soarelui coincide cu a (II) – a (III)-a 
decadă a lunii aprilie, iar la sud– (I) – a (II)-a decadă a lunii aprilie. Cultura 
poate fi semănată şi mai târziu, dar este un pericol de pierdere a umidi-
tăţii din sol. În plus, înflorirea poate coincide cu temperaturile ridicate 
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în lunile iunie şi iulie, care contribuie la abortarea florilor. Acest fapt a 
predeterminat preferinţa acordată hibrizilor precoci de floarea-soarelui, 
în ciuda productivităţii lor mai scăzute.

Densitatea optimă a plantelor de floarea-soarelui la momentul re-
coltării în zona de nord a Republicii Moldova este de 50-55 mii plante 
per hectar, în timp ce în zonele centrale şi de sud 45-50 mii plante per 
hectar. Având în vedere masa a 1000 boabe, norma de semănat va fi de 
la 3.5 până la 5,0 kg/ha. Distanţa dintre rânduri constituie 70 cm, deşi în 
ultimii ani se atestă avantajele distanţei de 45 cm.

Adâncimea de încorporare a seminţelor este de 4-5 cm. Dacă solul 
este uscat se admite încorporarea seminţelor până la 6-8 cm, dar, cu si-
guranţă, în pat germinativ umed.

După semănat solul se tăvălugeşte, iar în caz că solul este umed se 
aplică grăpatul.

Pentru controlul buruienilor anuale, atât până la semănat cât şi după, 
foarte eficiente s-au dovedit a fi grăpatul şi cultivaţia folosind cultiva-
toare dotate cu panouri de protecţie. Grăpatul se efectuează în faza de 
2-3 perechi de frunze la viteza tractorului de 4-5 km/oră şi doar după ora 
1100 când turgorul plantelor scade. 

Pentru controlul buruienilor în rând sunt utilizate grapele plivitoare. 
Ultima lucrare între rânduri este efectuată la înălţimea plantelor de 40-
50 cm.

Recoltatul începe când 80-85% din pălării sunt de culoare gri, iar alte 
15-20% de culoare galben-gri cu o umiditate a seminţelor de 12-14 %. 
Seminţele imediat se curăţă pentru înlăturarea impurităţilor şi evitarea 
pierderii calităţii uleiului.

4.5. Porumbul pentru boabe 
Porumbul este o cultură tradiţională pentru agricultura Republicii 

Moldova. Cultivarea cu succes a acestei culturi este predeterminată de 
lipsa secetelor, care pot compromite totalmente producţia de porumb. 
Respectarea întregului set de măsuri pentru sporirea productivităţii şi 
restabilirea fertilităţii solului în cadrul sistemului de agricultură durabilă 
permite reducerea efectelor negative ale secetelor. 

Predecesorii. Predecesorii cei mai favorabili pentru porumb sunt 
culturile cerealiere spicoase, soia, tutunul etc. La nord şi parţial în cen-
trul Republicii Moldova sfecla de zahăr este un predecesor bun pentru 
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porumb. Trebuie să recunoaştem că plantele de porumb suferă în fa-
zele iniţiale de creştere şi dezvoltare, atunci când sunt amplasate după 
sfecla de zahăr, dar depresia dispare cu timpul şi diferenţa de randa-
ment, în comparaţie cu cei mai buni predecesori pentru porumb, este 
nesemnificativă.

Când se utilizează cerealele spicoase ca predecesori pentru porumb, 
este recomandată utilizarea culturilor succesive în calitate de îngrăşă-
mânt verde. Floarea-soarelui este mai puţin potrivită ca predecesor pen-
tru porumb, dar este excelentă atunci când este urmată de porumbul la 
siloz. Aceasta se lămureşte prin faptul că masa verde de porumb-siloz 
se coseşte împreună cu samurasla florii-soarelui, îmbunătăţind calităţi-
le nutritive ale masei verzi. În porumbul pentru boabe este nevoie de 
măsuri suplimentare pentru combaterea samuraslei de floarea-soarelui.

Porumbul pentru boabe poate fi cultivat în cultură repetată de până 
la 5-6 ani, dar cu condiţia folosirii măsurilor suplimentare de combatere 
a stării fitosanitare încordate. În agricultura ecologică nu se recomandă 
cultura repetată a porumbului. 

Lucrarea solului este similară cu cea descrisă anterior pentru floa-
rea-soarelui, dar, cu siguranţă, cu diferenţiere, luând în considerare pre-
decesorii şi gradul de infestare a semănăturilor cu buruieni, în special cu 
buruieni perene. 

Porumbul reacţionează la lucrarea de bază a solului cu plug cu cor-
mană doar în cazul culturii repetate, precum şi în cazul infestării câmpu-
lui cu buruieni perene. În absenţa buruienilor perene, dar la respectarea 
cerinţelor de alternare a culturilor se obţin rezultate identice indiferent 
de metoda de lucrare a solului.

Nivelarea solului din toamnă simplifică şi reduce necesitatea în lucra-
rea suplimentară a solului primăvara, astfel evitând pierderi de umidita-
te în sol. Lucrările de nivelare a solului din toamnă se limitează pe pante, 
din cauza riscului de dezvoltare rapidă a proceselor de eroziune. Pentru 
a facilita o penetrare mai rapidă a apei în sol, se recomandă fisurarea la 
o adâncime de 40-50 cm peste fiecare 10-15 metri, în funcţie de textura 
solului, precum şi înclinaţia pantei.

Pe câmpurile nivelate din toamnă în primăvară ne putem limita la o 
cultivare înainte de semănat. În caz de necesitate nivelarea în primăvară 
se realizează cu grape grele şi cultivatoare în agregat cu grape la coace-
rea fizică a solului.
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Semănatul se face când temperatura medie a solului la o adâncime 
de semănat (6-8 cm) atinge 10-120C. Intervalul de timp între pregătirea 
patului germinativ şi semănat se reduce la maximum. Semănatul prea 
devreme sau prea târziu duce la infestarea plantelor cu boli şi dăunători.

Densitatea plantelor către recoltatul porumbului variază în funcţie 
de hibrid şi zona de creştere a culturii. Aceasta constituie de la 55 la 60 
de mii plante la nord şi până la 50-55 de mii plante la sud. Hibrizii de 
talie mai înaltă sunt semănaţi la o densitate mai mică decât hibrizii cu o 
talie mai mică. Se recomandă folosirea a 2-3 hibrizi în fiecare gospodărie 
cu apartenenţă la diferite grupe după lungimea perioadei de vegetaţie. 

Densitatea plantelor se măreşte cu 20-25% atunci când se utilizează 
măsuri mecanice la combaterea buruienilor. Intervalul dintre rânduri la 
cultivarea porumbului este de 70 cm.

După semănat se face tăvălugirea sau grăpatul (în funcţie de umidi-
tatea solului). Înainte de apariţia şi după apariţia plantulelor se petrec 
două lucrări ale solului cu grapă. Grăpatul după apariţia plantulelor este 
efectuat în faza de 4-5 frunzuliţe cu viteza tractorului de 4-5 km/oră în 
timpul zilei când turgorul plantelor este slab. Lucrarea ulterioară a solu-
lui între rânduri se efectuează la adâncimea de 5-7 cm. Pentru a reduce 
zona de protecţie pe rând se folosesc panouri de protecţie, iar pentru 
excluderea buruienilor în rând – grapele plivitoare (LT -38). Ultima lucra-
re mecanizată între rânduri este efectuată folosind muşuruitoarele la o 
viteză a tractorului nu mai mare de 7 km/oră.

Recoltatul se realizează la umiditatea boabelor de până la 16-18%. 
Porumbul poate fi recoltat în ştiuleţi şi în boabe. La recoltarea mai devre-
me trebuie întreprinse măsuri pentru uscarea porumbului.

4.6. Sfecla de zahăr
Sfecla de zahăr este una dintre cele mai pretenţioase culturi tehnice 

faţă de condiţiile de creştere. 
Predecesorii. Cei mai buni premergători pentru sfecla de zahăr sunt 

culturile cerealiere, care permit acumularea unei cantităţi suficiente de 
umiditate şi substanţe nutritive în sol pentru obţinerea unui randament 
înalt de producţie. Cultura reacţionează foarte pozitiv la folosirea în gră-
şămintelor organice în formă de gunoi de grajd compostat. Utilizarea 
culturilor succesive în calitate de îngrăşământ verde este o modalitate 
reuşită pentru îmbunătăţirea calităţii solului. 
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La rândul său, predecesorul grâului de toamnă influenţează asupra 
productivităţii rădăcinilor de sfeclă de zahăr. Cele mai bune rezultate 
sunt realizate atunci când grâul de toamnă este amplasat în veriga aso-
lamentului cu premergători timpurii pentru cultura grâului de toamnă. 

Sfeclă de zahăr nu suportă semănături repetate. Necesită evitată 
amplasarea sfeclei de zahăr în aceeaşi verigă a asolamentului cu floa-
rea-soarelui, deoarece au cerinţe similare faţă de umiditatea solului, în 
special din straturile mai adânci ale solului. Intervalul în timp dintre cul-
tura sfeclei de zahăr şi floarea-soarelui pe acelaşi câmp nu poate fi mai 
mică de 2 ani. Se exclude, de asemenea, amplasarea în aceeaşi verigă a 
asolamentului a sfeclei de zahăr şi rapiţei de toamnă sau de primăvară 
din cauza infestării ambelor culturi cu nematozi.

Lucrarea solului se realizează în mod diferit în funcţie de gradul de 
îmburuienare a culturilor, a posibilităţilor de folosire a sideratelor, a ne-
cesităţii incorporării gunoiului de grajd compostat etc.

La folosirea sideratelor semănatul se face direct în miriştea de 
culturi cerealiere. În caz contrar, dezmiriştirea se efectuează imediat 
după recoltarea cerealelor. Aratul cu plug cu cormană se face în in-
tervalul de 15-30 de zile după încorporarea gunoiului de grajd com-
postat. În cazul când proprietăţile fizice ale solului sunt favorabile se 
renunţă la arătură, fără riscul de a reduce producţia de rădăcini de 
sfeclă de zahăr. 

În orice caz, este important de a nivela solul din toamnă, pentru a evi-
ta necesitatea trecerilor suplimentare peste câmp în primăvara. În acest 
caz, primăvara se limitează la o singură cultivare înainte de semănat. 
Este extrem de important de a încorpora seminţele în patul germinativ 
umed. Aceasta favorizează obţinerea unei germinaţii rapide şi uniforme. 
Aprofun darea organelor de lucru a cultivatorului ar putea duce la usca-
rea stratului de sol de la suprafaţă, obţinerea germinaţiei neuniforme şi, 
prin urmare, reducerea productivităţii culturii.

Semănatul. Pentru semănat se folosesc neapărat seminţe certificate. 
Nu se admite folo sirea seminţelor cu o capacitate germinativă mai mică 
de 85%, cu o puritate mai mică de 98%. Mărimea fracţiilor de seminţe 
variază de la 3,5-4,5 mm până la 4.5-5.5 mm. Însămânţarea începe atunci 
când temperatura solului la adâncimea de 3.0-3.5 cm (în anii secetoşi 
4,0 cm) este de 4 -50C şi menţinută stabil timp de 2-3 zile. Imediat după 
semănat solul se tăvălujeşte.
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Densitatea optimă a plantelor la recoltat este de 75-95 mii plante, în 
funcţie de nivelul de fertilitate a solului şi disponibilitatea de apă pentru 
plante. Această densitate se asigură atunci când se utilizează 1.8-2.0 uni-
tăţi de semănat la hectar. Însămânţarea se efectuează cu ajutorul „Mul-
ticorn-ului” cu ajustarea ulterioară a densităţii de plante după răsărirea 
plantelor. Pe câmpurile cu textură grea, şi la formarea manuală norma 
de însemânţare creşte până la 2.2-2.5 unităţi de semănat.

În agricultura tradiţională cu folosirea seminţelor calibrate şi tratate 
chimic, se folosesc semănătorile „Unic” cu norma de semănat echivalen-
tă cu densitatea plantelor la recoltare (1.3-1.4 unităţi de semănat 1 ha).

După semănat (peste 4-5 zile) se petrece grăpatul în direcţie perpen-
diculară direcţiei de semănat cu grape uşoare sau cu grapa austriacă. 
Acest procedeu este foarte eficient în cazul în care buruienile sunt în 
faza de „aţă albă”. Viteza de mişcare a tractorului trebuie să fie de 3 km/
oră. În condiţiile unei primăveri îndelungate grăpatul poate fi repetat. 
La delimitarea clară a rândurilor poate fi efectuată prima cultivaţie între 
rânduri la o adâncime de 3-4 cm.

Pentru prevenirea acoperirii planelor cu sol se folosesc panourile de 
protecţie. Scopul prezentului procedeu este, de rând cu afânarea solu-
lui, prevenirea sau reducerea atacului cu boli şi dăunători a plantelor. 
Ulterior, în funcţie de necesitate, se aplică 2-3 afânări între rânduri, luând 
în considerare infestarea culturilor cu buruieni, gradul de compactare şi 
umiditate a solului. Cu cât umiditatea solului este mai înaltă cu atât mai 
adânc solul poate fi lucrat şi invers. De rând cu praşilele mecanizate se 
folosesc, la fel, şi praşilele manuale pentru reglementarea gradului de 
îmburuienare a semănăturilor. Prima praşilă se desfăşoară concomitent 
cu formarea densităţii plantelor. Este important de a monitoriza densi-
tatea plantelor pe fiecare metru liniar (4-5 plante bine dezvoltate). S-au 
dovedit a fi foarte eficiente lucrările mecanice ale solului cu folosirea 
muşuruitoarelor. Nu se admite ca buruienile să depăşească în creştere 
înălţimea de 3-4 cm. 

Recoltatul se efectuează semimecanizat sau complet mecanizat, în 
funcţie de disponibilitatea de resurse umane. În primul rând, sunt recol-
tate câmpurile afectate de boli şi dăunători, la fel ca şi cele cu un grad 
mai înalt de îmburuienare.
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4.7. Hrişca, meiul
 Hrişca are o capacitate biologică înaltă de suprimare a buruienilor, 

mai ales la descompunerea reziduurilor sale vegetale în sol. Concomi-
tent, cultura poate utiliza fosforul din forme inaccesibile în sol.

Predecesorii. Trebuie de evitat semănatul culturii de hrişcă după cul-
turile cerealiere spicoase, deoarece samurasla din seminţele de grâu se 
separă cu greu de hrişcă. La rândul său, samurasla de hrişcă poate crea 
probleme pentru culturile ulterioare.

Pe câmpurile curate de buruieni, mai ales fără buruieni perene, poate 
fi evitată arătura cu plug cu cormană. Solul trebuie nivelat din toamnă 
pentru a evita lucrări suplimentare ale solului primăvara cu uscarea lui.

Seminţele pot germina într-un interval larg de temperaturi de la 7 
până la 400C. Astfel, cultura nu este pretenţioasă faţă de termenii de în-
semânţare. Cu toate acestea, patul germinativ necesită a fi umed pentru 
obţinerea unei germinaţii uniforme. Cultura rezistă la temperaturi scăzu-
te (-2 -30c), atât primăvara, cât şi toamna. La temperaturi de (-40C) moare.

Adâncimea de semănat este de 4-6 cm. Distanţa dintre rânduri – 45 
cm. Norma de semănat constituie 45-70 kg/ha. La utilizarea ei în calitate 
de îngrăşământ verde, norma de semănat creşte până la 100 kg/ha. Fi-
ind mai rară, cultura se ramifică mai intens, ceea ce permite compensa-
rea pierderii productivităţii. 

După semănat se foloseşte grapa, iar după apariţia plantulelor (faza 
de 3-5 frunze) grăpatul se repetă. Ulterior se întreprind măsuri de afâna-
re a solului între rânduri. Cultura înfloreşte peste 1,5 luni după semănat. 
Înflorirea durează cel puţin o lună. Folosirea albinelor pentru polenizare 
este un procedeu foarte benefic pentru majorarea recoltelor. 

Recoltarea are loc după 2,5 luni după semănat, atunci când 70-75% 
din seminţe sunt de culoare cafenie, în stare matură, fără pericol de 
scuturare. Recoltatul, de obicei, se efectuează în două faze. Treieratul 
se efectuează când umiditatea seminţelor ajunge la 15-16%. Hrişca este 
atacată cu boli şi dăunători într-o măsură mai mică, cu excepţia afidelor 
şi puricilor.

Meiul. Cultură cu un nivel relativ ridicat de toleranţă la secete şi ar-
şiţe. Concomitent ea este foarte sensibilă la îmburuienarea câmpurilor. 
Seminţele germinează la temperaturi de peste 6-80C, dar o germinaţie 
mai uniformă are loc la temperaturi de 10-12 grade Celsius. Rădăcini-
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le secundare apar la apariţia celor trei frunze şi continuă să se formeze 
până la înflorire. Odată cu majorarea temperaturii de până la 180C în-
cepe ramificarea rădăcinilor primare şi nodulare. Cea mai mare parte a 
rădăcinilor se formează până la formarea paniculelor. Pentru a obţine 
producţii scontate este important de a avea o suficientă cantitate de 
umiditate în sol în timpul semănatului. 

Înflorirea şi fecundarea, precum şi formarea de boabe durează mai 
mult timp. Partea su pe rioară a paniculului se maturizează mai repede 
decât seminţele din partea inferioară a acestuia. Durata în timp de la 
începutul formării în masă a paniculului şi maturizare este de 35-45 zile. 

Meiul, mai puţin decât alte culturi cerealiere, suferă de secetă şi ar-
şiţă. Premergători buni pentru mei sunt: leguminoasele pentru boabe, 
culturile cerealiere de toamnă amplasate după ierburi multianuale, sfe-
cla de zahăr, cartofi etc.

Având în vedere seminţele mici ale culturii, trebuie să acordăm o 
atenţie deosebită pregătirii solului şi semănatului. În funcţie de gradul 
de îmburuienare a câmpurilor, mai ales cu buruieni perene, şi gradul de 
compactare a solului se înfăptuieşte dezmiriştirea cu arătura ulterioară 
sau cu lucrarea solului fără întoarcerea brazdei.

Semănatul se face atunci când solul se încălzeşte constant până la 
10-120C la adâncimea de încorporare a seminţelor. Norma de semănat 
este de 3-4 mln. boabe germinabile 1 ha. În regiunile mai aride norma de 
semănat constituie 2.5-3.0 milioane boabe germinabile 1 ha. Adâncimea 
de semănat 4-5 cm, iar în cazul când stratul superficial este uscat şi până 
la 8 cm.

Este important de a nu admite decalaj în timp dintre cultivaţia înainte 
de semănat şi semănat. În anii secetoşi cultura se seamănă mai devreme, 
iar în anii umezi şi răcoroşi mai târziu. Distanţa dintre rânduri este de 15 
cm sau 45 cm. 

Recoltarea. Meiul se coseşte atunci când 80-85 % din seminţe în pa-
nicule sunt mature, iar umiditatea lor nu depăşeşte 26-28%. Culoarea 
ligulelor este galbenă, asemănătoare paielor. Principala metodă de re-
coltare este în două faze, cu toate că poate fi utilizată şi recoltarea direc-
tă. La îmblătitul brazdelor se purcede atunci când umiditatea boabelor 
este de 15-17%. Toraţia tobei nu trebuie să depăşească 550-800 rotaţii 
pe minut. 
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4.8. Lucerna pentru masă verde şi seminţe 
Datorită includerii leguminoaselor perene în asolament, devine posi-

bilă respectarea unui circuit mai închis de substanţe nutritive şi energie 
în fiecare gospodărie. Plantele sunt folosite pentru hrana animalelor, iar 
gunoiul de grajd este întors înapoi în sol. 

Predecesorii. Predecesorii cei mai buni pentru culturile leguminoase 
perene sunt cerealele şi alte culturi cu termen relativ timpuriu de elibe-
rare a câmpului, ceea ce permite pregătirea terenului pentru semănat şi 
semănatul din toamnă. Lucerna nu poate fi reîntoarsă pe acelaşi loc de 
cultivare în asolament mai devreme decât 4-5 ani.

Metodele de lucrare a solului depind de starea solului. Primăvara, la 
maturizarea fizică a solului, se purcede la cultivaţia lui înainte de semă-
nat şi apoi la semănatul lucernei. Bine s-au recomandat semănăturile de 
vară ale lucernei – sfârşitul lunii August. În condiţii de irigare, succesul 
este garantat.

Lucerna poate fi semănată în formă pură sau sub învelişul altei cul-
turi. Pentru o utilizare mai eficientă a terenurilor în primul an de viaţă se 
recomandă semănatul lucernei sub porumb la masă verde, mei, ames-
tec de ovăz şi măzăriche la masă verde etc. Norma de semănat pentru 
cul tu rile protectoare se reduce cu 25-30%, iar norma de semănat a lucer-
nei se măreşte cu 15-20%.

Norma de semănat a lucernei la semănatul compact este de 20-25 
kg/ha seminţe, iar atunci când se seamănă cu interval dintre rânduri de 
45 cm – 4-5 kg/ha. Adâncimea de semănat 1-2 cm, iar în lipsa umidităţii 
şi stratului superficial uscat – 3-4 cm. Seminţele încorporate la o adânci-
me de 5-6 cm duc la pieirea plantelor. Trebuie de avut în vedere că se-
minţele de lucernă sunt mici şi au o rezervă mică de substanţe nutritive, 
cu atât mai mult că cultura scoate cotiledoanele la suprafaţa solului. 

După semănat solul se tăvălugeşte. Pentru distrugerea crustei la 
suprafaţa solului se folosesc tăvălugile cu discuri şi pinteni în orele de 
dimineaţă.

În primul an este foarte importantă recoltarea la timp a culturii pro-
tectoare. Ultima coasă la masă verde se efectuează cu 3-4 săptămâni 
înainte de sfârşitul perioadei de vegetaţie şi stabilirea timpului rece.

Lucerna în al doilea şi treilea an de viaţă se boroneşte primăvara. 
Foarte eficientă s-a dovedit a fi fisurarea, contribuind la o mai mare acu-
mulare de apă în sol.
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Recoltarea lucernei pentru masă verde începe în faza de butoniza-
re-înflorire. Lucerna semănată în formă pură (fără cultură protectoare) 
oferă 2-3 coase în primul an de viaţa şi 3-4 coase în al doilea an de viaţă. 
Înălţimea de tăiere nu trebuie să depăşească 6-8 cm, deoarece tulpinile 
din mugurii mai tineri, aflaţi mai aproape de rădăcini sunt mai productivi 
decât cei care sunt mai sus pe tulpină.

Seminţele se obţin din a doua coasă. Prima coasă se face peste 45-50 
de zile după începutul vegetaţiei. Acest lucru se explică prin faptul că 
obţinerea de seminţe la o coasă completă este riscantă, din cauza lipsei 
de umiditate în sol, a temperaturii ridicate, un pericol mai mare de atac 
cu dăunători şi boli, care duc la reducerea productivităţii. 

Pentru polenizarea lucernei pentru seminţe se recomandă de avut 
7-10 familii de albini la 1 ha care preliminar se dresează cu sirop şi flori de 
lucernă (un kilogram de sirop în fiecare zi la familie, timp de câteva zile).

Seminţele de lucernă se recoltează când 80-90% din păstăi sunt de 
culoare gri. Recoltarea se efectuează atât în una cât şi în două faze. În 
lipsa desicaţiei recoltarea se face în două faze.

5. LEGISLAŢIA PRIVIND AGRICULTURA ECOLOGICĂ
În Republica Moldova este elaborat cadrul juridic care corespunde 

directivelor Europene de producere a produselor ecologice:
1. LEGEA cu privire la producţia agroalimentară ecologică nr. 115 din 

09.06.2005. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2005, nr. 95-
97, 15 oct., pp. 12-15

2. HOTĂRÂREA Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Re-
gulamentului privind utilizarea mărcii naţionale „Agricultura Eco-
logică - Republica Moldova” nr. 884 din 22.10.2014. In: Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova. 2014, nr. 325-332, 31 oct., pp. 66-71

3. HOTĂRÎREA Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea 
Concepţiei naţionale a agriculturii ecologice, fabricării şi comer-
cializării produselor alimentare ecologice şi genetic nemodificate 
nr. 863 din  21.08.2000. In: Monitorul Oficial  al Republicii Moldova. 
2000, nr. 109-111, 31 august, pp. 36-40

4. HOTĂRÂREA Guvernului Republicii Moldova „Pentru implementa-
rea Legii cu privire la producţia agroalimentară ecologică” nr. 149 
din 10.02.2006. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2006, nr 
31-34, 24 febr., pp. 18-56
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5. HOTĂRÎREA Guvernului Republicii Moldova cu privire la aproba-
rea Reglementării tehnice „Producţia agroalimentară ecologică 
şi etichetarea produselor agroalimentare ecologice” nr. 1078 din 
22.09.2008. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2008, nr. 
178, 26 sept., pp. 31-36

6. ORDINul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare cu pri-
vire la aprobarea Regulilor privind înregistrarea agenţilor econo-
mici în producţia agroalimentară ecologică nr. 107 din 26.05.2008. 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2008, nr. 162-164, 29 au-
gust, pp.19-24

7. STANDARD Moldovenesc SM SR : 13454 2001. Produse biologice, 
aprobat prin hotărârea Departamentului standardizare al Repu-
blicii Moldova, Standard No. 1008 - ST din 26.10.2001 cu începutul 
acţiunii din 01.01.2002.

Toate actele legislative normative enumerate anterior sunt conforme 
cu standardele internaţionale, elaborate de Organizaţia Internaţională 
în Sprijinirea Mişcării Organice (IFOAM) şi Regulamentul European pen-
tru agricultura ecologică CEE 2092/1991 cu modernizarea ulterioară prin 
CEE 834/2007 din 28 iunie 2007 şi CEE 889/2008 din 05.09.2008, care 
includ reguli de producere a producţiei zootehnice; Codex Alimentarius 
CAC/GL 32- 1999.

În Republica Moldova a fost elaborat un cod de bune practici agricole, 
care sunt un pas ferm în direcţia unei agriculturi durabile,inclusiv ecologice.

Organizaţia Internaţională în Sprijinul Agriculturii Organice – IFOAM 
– a identificat patru principii de bază:

•	 Principiul	sănătăţii.	Agricultura	ecologică	susţine	sănătatea	pen-
tru toate componentele naturii vii: sol, animale, oameni şi planetă 
ca o unitate indivizibilă. Sănătatea determină integritatea şi in-
divizibilitatea sistemelor vii. Pentru organismele vii şi sănătoase 
caracteristicile-cheie sunt imunitatea şi capacitatea de adaptare 
şi regenerare. Pentru producerea produselor alimentare de înal-
tă calitate, cu o calitate nutriţională înaltă, agricultura ecologică 
exclude utilizarea îngrăşămintelor, pesticidelor, antibioticilor şi 
aditivilor alimentari.

•	 Principiul	ecologic.	Agricultura	ecologică	se	bazează	pe	siste-
me ecologice vii, sprijinindu-le şi ajutându-le. În cazul culturilor 
este vorba de sol, în care este necesar să se menţină procesele 
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ecologice şi ciclurile de nutrienţi şi energie pentru asigurarea 
echilibrului natural şi gestionarea animalelor – un ecosistem 
unic gospodăresc. Excluderea inputurilor din exterior este 
compensat prin reciclarea şi gestionarea eficientă a nutrienţi-
lor şi energiei, care permit îmbunătăţirea mediului ambiant şi 
conservarea resurselor naturale. Biodiversitatea şi adaptarea 
la condiţiile ecologice şi culturale locale în fiecare gospodărie 
sunt piatra de temelie la planificarea gospodăriei agricole pe 
bază ecologică.

•	 Principiul	de	echitate.	Se	exprimă	prin	egalitate	şi	respect	pentru	
toate componentele din lumea din jur, inclusiv om şi relaţia sa cu 
alte fiinţe vii. O astfel de corectitudine trebuie asigurată la toate 
nivelele şi pentru toţi participanţii implicaţi în producerea produ-
selor agricole ecologice – agricultori, lucrători, procesatori, distri-
buitori, comercianţi cu amănuntul şi consumatori. Toţi trebuie să 
fie asiguraţi cu condiţii favorabile de viaţă, cu reducerea sărăciei. 
În acelaşi timp, animalele trebuie asigurate cu condiţii adecvate 
de viaţă, în corespundere cu particularităţile lor fiziologice şi natu-
ra comportamentului lor.

Acest principiu presupune sisteme deschise şi echitabile de producere, 
distribuţie şi comerţ, ţinând cont de costurile reale sociale şi de mediu.

•	 Principiul	de	grijă.	Agricultura	ecologică	presupune	un	manage-
ment atent şi responsabil pentru protejarea sănătăţii şi bunăstării 
generaţiilor prezente şi a mediului ambiant. Atenţia şi responsa-
bilitatea sunt piatra de temelie în managementul şi dezvoltarea 
agriculturii ecologice. Cunoştinţele ştiinţifice sunt foarte impor-
tante, dar acestea nu sunt suficiente. Este nevoie de experienţă şi 
practica dobândită de generaţii de oameni, de înţelepciune popu-
lară şi de cunoştinţe testate de timp.

Pentru respectarea principiilor enumerate anterior, standardele 
IFOAM, Regulamentul European CEE 834/2007 din data de 28 iunie 2007 
cu ulterioarele amendamente, standardele naţionale pentru producţia 
şi procesarea produselor ecologice au următoarele obiective:

1) menţinerea şi sporirea fertilităţii solului prin utilizarea de resurse 
locale, primordial din surse regenerabile de energie de proveni-
enţă locală ce reduc dependenţa de inputurile industriale externe 
sub formă de surse de energie neregenerabile şi derivatele lor;
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2) menţinerea şi sporirea biodiversităţii la nivel de peisaje naturale 
şi agricole în timp cu utilizarea sistemelor durabile de producţie, 
inclusiv rotaţia culturilor, metodele biologice pentru protecţia 
plantelor de boli, dăunători şi buruieni etc.;

3) facilitarea producerii şi a distribuirii produselor alimentare la nivel 
local şi regional pentru a reduce dependenţa de globalizare şi fo-
losirea ineficientă a mijloacelor de transport pentru transportarea 
produselor alimentare;

4) asigurarea unui echilibru armonios între ramura de fitotehnie şi zoo-
tehnie în fiecare gospodărie, pentru a îmbunătăţi fertilitatea solului;

5) studierea şi păstrarea experienţei şi a cunoştinţelor acumulate de 
generaţiile anterioare de oameni referitor la sistemele de exploa-
tare agricolă durabilă;

6) suport pentru întreg lanţul de producere, prelucrare şi distribuţie 
a produselor alimentare, care furnizează justiţie socială şi respon-
sabilitate ecologică;

7) excluderea organismelor modificate genetic cu prioritatea folo-
sirii soiurilor, hibrizilor şi speciilor de culturi şi animale de pro-
venienţă locală, mai adaptate la condiţiile solului şi condiţiile 
climatice specifice.

Cererea la produsele ecologice în lume este foarte mare. Pentru a 
vinde produse ecologice gospodăriile agricole necesită certificate. Ce-
rinţele principale pentru certificare includ:

1) Controlul producerii agricole se realizează nu în baza analizei pro-
dusului final, dar se efectuează la toate etapele de producere. Ce-
rinţa de bază – controalele anuale (inspecţiile) – sunt efectuate 
de un organism de certificare acreditat pentru verificarea confor-
mităţii metodelor folosite standardelor de management pentru 
agricultura ecologică.

Deseori domină percepţia că producţia ecologică este posibilă în 
cazul renunţării la aplicarea îngrăşămintelor chimice sau substanţelor 
chimice pentru protejarea plantelor contra dăunătorilor, bolilor şi buru-
ienilor. Acest lucru nu este corect. Renunţarea la folosirea substanţelor 
chimice necesită a fi compensată prin respectarea întregului sistem de 
agricultură, capabil de a preveni manifestarea multor efecte negative 
asupra mediului ambiant, cum ar fi: eroziunea solului, poluarea apelor 
subterane şi de suprafaţă etc. 



72

O percepere similară persistă şi în ceea ce priveşte analizele de labo-
rator ale calităţii produselor alimentare. De fapt, analizele de laborator 
nu pot detecta întotdeauna resturile reziduale ale substanţelor chimi-
ce nedorite, mai ales în organele reproductive ale plantelor. Reagenţii 
chimici utilizaţi nu sunt întotdeauna capabili să extragă compuşii strâns 
legaţi în ţesuturile vegetale. Prin urmare, nu se poate utiliza termenul 
„produse ecologice pure”, deoarece chiar şi testele de laborator nu pot 
determina cât de curate sunt produsele. Având în vedere cele menţio-
nate anterior, obiectul de certificare este gospodăria ca un întreg sau ca 
unitate de producţie (brigadă). 

2) La întreprindere trebuie să fie un sistem de documentare care va 
permite identificarea fiecărui lot de produse fabricate şi metodele 
sale de producere.

3) Pe parcursul a trei ani înainte de certificare sunt interzise utilizarea 
îngrăşămintelor sintetice şi de protecţie chimică a plantelor.

4) Este interzisă producerea paralelă. Aceasta înseamnă că nu poate 
fi crescut acelaşi soi pentru aceeaşi cultură în aceeaşi gospodărie, 
folosind tehnici de agricultură ecologică şi convenţională în ace-
eaşi gospodărie.

Prin urmare, apare necesitatea diferenţierii juridice a subdiviziunilor 
care cresc producţia cu folosirea metodelor ecologice şi convenţiona-
le. Cu alte cuvinte, se exclude producerea şi comercializarea producţiei 
ecologice şi convenţionale de la acelaşi agent economic. 

5) În timpul recoltării, transportării şi depozitării produsele ecologice 
nu trebuie amestecate cu produsele tradiţionale(convenţionale).

6) Înregistrarea produselor se realizează separat.
7) Îndeplinirea cărţii istoriei câmpurilor în fiecare gospodărie pe 

bază ecologică este obligatorie. Aceasta este necesar pentru jus-
tificarea documentală a cultivării culturilor fără încălcarea cerinţe-
lor faţă de agricultura ecologică.

8) Solul utilizat pentru producerea producţiei ecologice trebuie să 
fie omogen, fertil şi ne contaminat. În gospodărie este asigurată 
respectarea asolamentului pe parcursul ultimilor 5-6 ani.

9) În fruntea gospodăriei sau a brigăzii se află un manager responsa-
bil pentru respectarea strictă a tuturor măsurilor organizaţionale 
şi strategice, precum şi pentru menţinerea documentaţiei necesa-
re şi raportare.
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10) În agricultura ecologică nu se permite folosirea îngrăşămintelor 
sintetice, insecticidelor, fungicidelor, erbicidelor, seminţelor trata-
te chimic, antibioticilor la creşterea animalelor. Gospodăriile pot 
utiliza îngrăşăminte naturale, fosfaţi, sare de potasiu şi var după 
necesitate. Se încurajează utilizarea îngrăşămintelor organice, 
cum ar fi: compostul, sideratele, paie şi alte reziduuri vegetale, 
pentru îmbunătăţirea fertilităţii solului.

Este de dorit ca gospodăria, brigăzile sau unităţile care se ocupă cu 
producerea ecologică să fie separate de alte gospodării sau câmpuri 
care sunt folosite de agricultura convenţională. Ele pot fi separate prin 
fâşii de păduri sau să fie amplasate la depărtare una de alta. În aşa mod, 
se va evita riscul de penetrare a substanţelor toxice folosite pe masivele 
adiacente.

Cerinţele de bază pentru crescătorii de producţie vegetală şi animali-
eră au fost descrise anterior. 

20% sau mai mult din suprafaţa gospodăriei necesită a fi ocupată cu 
culturi leguminoase. Un rol deosebit aparţine amestecului de culturi le-
guminoase şi graminee perene.

Asolamentul şi composturile trebuie să contribuie la acumularea ma-
teriei organice active în sol, pentru asigurarea cantităţii necesare de azot 
pentru plante. Soiurile care sunt sensibile la boli şi dăunători similari nu 
trebuie să fie cultivate pe câmpuri vecine sau să fie alternate în rotaţia 
culturilor. Amplasarea culturilor în rotaţie trebuie să ia în considerare în-
clinaţia pe pantă pentru a evita eroziunea solului. 

Includerea amestecului de ierburi perene în asolament împreună cu 
folosirea îngrăşă min telor organice reduce necesitatea folosirii măsurilor 
suplimentare de lucrare a solului, fapt menţionat anterior.

Asolamentul trebuie să includă o diversitate mai mare de culturi de 
bază şi succesive, diferite după particularităţile lor biologice, după gra-
dul de atac cu dăunători şi boli, necesităţi în elemente nutritive şi umi-
ditate, după capacitatea lor de a suprima buruienile, după cantitatea de 
resturi vegetale lăsate în sol şi, prin urmare, după capacitatea de resta-
bilire a fertilităţii solului. În cazul asolamentelor cu 4-6 câmpuri neapărat 
necesită a include în ele culturi furajere şi culturi succesive. 

Animalele trebuie asigurate cu furaje crescute în propria gospodă-
rie. În aşa mod, se facilitează certificarea gospodăriei, deoarece dispar 
îndoieli cu privire la condiţiile de producere a culturilor şi de întreţinere 
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a animalelor, se asigură condiţii pentru un circuit mai deplin în cadrul 
gospodăriei a energiei şi nutrienţilor. Există norme de densitate a şepte-
lului de animale pe 1 ha: 1,5 pentru vaci de lapte, 2 capete la 1 ha pentru 
animalele tinere până la 2 ani, 5 capete la 1 ha pentru viţei până la 1 an, 
6 capete la 1 ha pentru porcine la îngrăşare cu masa până la 100 kg, 3ca-
pete la 1 ha pentru scroafele de rasă şi 100 capete la 1 ha pentru găini. 

Fiecare organism de certificare are, de asemenea, cerinţele sale faţă 
de bunăstarea animalelor. De exemplu, durata perioadei în care este 
permisă stabularea animalelor. Animalele trebuie să fie asigurate zilnic 
cu moţioane (plimbări) şi păşunat conform proprietăţilor biologice şi 
anotimpul anului.

Fermierul trebuie să folosească rase de animale de origine locală, mai 
bine adaptate la condiţiile de mediu, dar nu rasele moderne cu randa-
ment înalt, cu cerinţe mari faţă de management, cu terapie intensivă şi 
un regim alimentar echilibrat.

În general, modul de întreţinere a animalelor trebuie să contribuie la 
sporirea rezistenţei lor la boli. În caz de boală, de preferinţă, se foloseş-
te fitoterapia, homeopatia etc. În cazul în care aceste metode nu ajută, 
după prescripţia medicului veterinar, pot fi folosite medicamente tradi-
ţionale. În acest caz, animalul bolnav nu poate fi folosit pentru producţia 
de produse ecologice până la momentul eliminării din corpul animalelor 
a medicamentelor aplicate. 

Printre cele mai frecvente greşeli admise în timpul perioadei de tran-
ziţie, care nu permit obţinerea certificatului pentru producerea produ-
selor ecologice, sunt: 

– Producţia paralelă, adică producerea uneia şi aceleiaşi culturi în 
gospodărie. Situaţia dată apare în cazul în care una dintre sub-
diviziunile structurale ale gospodăriei a trecut la management 
ecologic, iar alte subdiviziuni continuă să folosească îngrăşăminte 
chimice şi pesticide. Pericolul de amestec mecanic apare mai ales 
atunci când stocarea produselor se realizează într-un depozit. 

– Conducerea gospodăriei de acelaşi manager a două gospodării 
– una pe bază ecologică, iar alta în mod tradiţional. Pentru inspec-
tori va fi dificil sau chiar imposibil să diferenţieze originea produ-
sului vândut sub acelaşi nume. 

– Imposibilitatea confirmării documentale a originii produselor cu 
acelaşi nume, dar cultivate în diferite gospodării nu numai la pro-
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ducere, dar, de asemenea, la depozitare şi prelucrare. 
– Lipsa înregistrării şi documentaţiei despre mişcarea producţiei în 

gospodărie, neconformitatea condiţiilor de transportare şi depo-
zitare conform cerinţelor organului de certificare. 

Solicitantul care pretinde la creşterea producţiei ecologice, în primul 
rând, trebuie să se familiarizeze cu toate cerinţele de producţie ecolo-
gică, descrise în această recomandare. După aceea, el poate adresa o 
cerere la organismul de certificare, în conformitate cu domeniul de acre-
ditare. Organismul de certificare va trimite o inspecţie în gospodărie cu 
pachetul său de documente şi, pe baza unui raport, va decide despre 
posibilitatea certificării înaintând simultan şi un bon de plată pentru 
lucrările efectuate. Decizia se adoptă în baza conformităţii practicilor 
aplicate standardelor organului de certificare. Concomitent cu elibera-
rea certificatului de conformitate, solicitantul primeşte, de asemenea, 
marca de conformitate cu sistemul de certificare. Lista produselor care 
pot fi realizate cu utilizarea mărcii de conformitate se indică în autori-
zaţia de utilizare a mărcii de conformitate. Certificatul de conformitate 
este valabil pentru perioada specificată. În mod normal, autoritatea de 
certificare preîntâmpină solicitantul în care condiţii se suspendă sau se 
anulează certificatul. 
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GLOSARUL TERMENILOR FOLOSIŢI:

Allelopatia – suprimarea creşterii şi dezvoltării unei specii de plante 
de altele din cauza eliminării substanţelor fitotoxice în formă de exudate 
de rădăcini sau produse de la descompunerea resturilor vegetale.

Micoriza – relaţii simbiotice dintre hifele ciupercilor şi rădăcinile 
plantelor care permit asimilarea fosforului din forme greu accesibile.

Îngrăşăminte verzi (siderate) – culturi succesive folosite pentru 
ameliorarea proprietăţilor solului la încorporarea lor în sol.

Compost – produs obţinut în rezultatul descompunerii resturilor or-
ganice în burt (grămezi) la respectarea condiţiilor de aeraţie şi umiditate.

Raportul dintre carbon şi azot – raportul dintre carbon şi azot după 
masă în substanţa organică. Raportul optim în substanţa organică pen-
tru activitatea biologică este de 25-30:1

Ecosistem – comunitatea de organisme care interacţionează între ele 
şi mediul ambiant în care trăiesc.

Agroecosistema – ecosistemul sub culturile agricole.
Humificarea – descompunerea şi matabolizmul substanţei organice 

în sol.
Producenţi – organisme care transformă energia solară în biomasă.
Sol sleit – sol cu un nivel de producţie redus din cauza înrăutăţirii 

proprietăţilor agrofizice, în particular, a structurii.
Rizosferă – Spaţiu în apropiată vecinătate cu rădăcinile plantelor 

unde se manifestă cel mai înalt nivel de activitate biologică a solului.
No-till (lucrarea zero a solului) – sistem de însemînţare a culturilor 

fără folosirea lucrării solului.
Azotfixarea – fixarea azotului din atmosferă de către bacteriile 

din sol. Există azotfixarea simbiotică (realizată de nodozităţile cul-
turilor leguminoase) şi nesimbiotică (realizată de microorganismele 
libere din sol).
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Cernozemul tipic din stepa Bălţului
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Testarea în producere a soiurilor de grău de toamnă pe cămpurile 
experimentale a ICCC ”Selecţia” – schimb de experienţă cu fermierii  

şi producătorii agricoli din Transnistria



92

Ex
pe

rie
nţ

a 
de

 c
ăm

p 
de

 lu
ng

ă 
du

ra
tă

 p
e 

as
ol

am
en

te
 şi

 c
ul

tu
ri 

pe
rm

an
en

te
 a

 In
st

itu
tu

lu
i d

e 
Ce

rc
et

ăr
i p

en
tr

u 
Cu

ltu
ril

e 
de

 C
âm

p 
”S

el
ec

ţia
”



93

Ex
pe

rie
nţ

a 
de

 c
ăm

p 
de

 lu
ng

ă 
du

ra
tă

 p
e 

ag
ric

ul
tu

ra
 e

co
lo

gi
că

 a
 In

st
itu

tu
lu

i d
e 

Ce
rc

et
ăr

i 
pe

nt
ru

 C
ul

tu
ril

e 
de

 C
ăm

p”
Se

le
cţ

ia
”c

u 
in

cl
ud

er
ea

 ie
rb

ur
ilo

r l
eg

um
in

oa
se

 p
er

en
e



94

Ex
pe

rie
nţ

a 
de

 c
ăm

p 
de

 lu
ng

ă 
du

ra
tă

 a
 In

st
itu

tu
lu

i d
e 

Ce
rc

et
ăr

i p
en

tr
u 

Cu
ltu

ril
e 

de
 с

âm
p 

„S
el

ec
ţia

” 
cu

 st
ud

ie
re

a 
di

fe
rit

or
 si

st
em

e 
de

 fe
rt

ili
za

re
 în

 a
so

la
m

en
t



95

Cu
ltu

ril
e 

de
 c

ăm
p 

în
 e

xp
er

ie
nţ

a 
de

 c
ăm

p 
de

 lu
ng

ă 
du

ra
tă

 c
u 

di
fe

rit
e 

si
st

em
e 

de
 fe

rt
ili

za
re

 a
 so

lu
lu

i î
n 

as
ol

am
en

t



96

Ex
pe

rie
nţ

a 
po

lif
ac

to
ria

lă
 c

u 
st

ud
ie

re
a 

ac
ţiu

ni
i ş

i i
nt

er
ac

ţiu
ni

i r
ot

aţ
ie

i c
ul

tu
ril

or
, s

is
te

m
el

or
 d

e 
lu

cr
ar

e 
 

şi
 fe

rt
ili

za
re

 a
 so

lu
lu

i î
n 

as
ol

am
en

t 



97

Se
m

ăn
ăt

ur
ile

 cu
ltu

ril
or

 d
e c

ăm
p 

în
 ex

pe
rie

nţ
a 

po
lif

ac
to

ria
lă

 cu
 st

ud
ie

re
a 

ac
ţiu

ni
i ş

i in
te

ra
cţ

iu
ni

i r
ot

aţ
ie

i c
ul

tu
ril

or
, 

sis
te

m
el

or
 d

e l
uc

ra
re

 şi
 fe

rti
liz

ar
e a

 so
lu

lu
i în

 a
so

la
m

en
t (

pa
rte

a 
dr

ea
pt

ă 
- v

er
ig

a 
as

ol
am

en
tu

lu
i c

u 
ie

rb
ur

i p
er

en
e;

  
pa

rte
a 

st
în

gă
 -v

er
ig

a 
as

ol
am

en
tu

lu
i f

ăr
ă 

ie
rb

ur
i p

er
en

e)



98

Si
st

em
ul

 ra
di

cu
la

r a
l fl

or
ii 

so
ar

el
ui

 în
 a

so
la

m
en

t (
pa

rt
ea

 st
în

gă
) ş

i î
n 

cu
ltu

ra
 p

er
m

an
en

tă
  

(p
ar

te
a 

dr
ea

pt
ă)

 în
 e

xp
er

ie
nţ

el
e 

de
 c

âm
p 

a 
IC

CC
 ”S

el
ec

ţia
”



99

St
ru

ct
ur

a 
so

lu
lu

i î
n 

og
or

 n
eg

ru
 (s

tîn
ga

) ş
i î

n 
pî

rlo
ag

ă 
(d

re
ap

ta
) p

în
ă 

la
 sc

uf
un

da
re

a 
în

 a
pă



100

H
id

ro
st

ab
ili

ta
te

a 
ag

re
ga

te
lo

r s
tr

uc
tu

ra
le

 în
 p

îrl
oa

gă
 (s

tîn
ga

) ş
i î

n 
og

or
ul

 n
eg

ru
 (d

re
ap

ta
)  

du
pă

 a
m

pl
as

ar
e 

şi
 a

m
es

te
c 

cu
 a

pă



101

An
al

iz
a 

co
m

pa
ra

tiv
ă 

a 
st

ru
ct

ur
ii 

so
lu

lu
i s

ub
 p

îrl
oa

gă
 şi

 a
m

es
te

c 
de

 lu
ce

rn
ă 

cu
 re

ig
ra

s



102

Rî
m

el
e 

de
 p

lo
ai

e 
în

 o
go

r o
cu

pa
t -

 d
up

ă 
re

co
lta

re
a 

bo
rc

ea
gu

lu
i d

e 
pr

im
ăv

ar
ă(

dr
ea

pt
a)

 şi
 a

m
es

te
cu

lu
i 

de
 lu

ce
rn

ă 
cu

 re
ig

ra
s l

a 
m

as
ă 

ve
rd

e 
(s

tîn
ga

)



103

Pa
rt

ic
ip

an
ţii

 p
ro

ie
ct

ul
ui

 A
so

ci
aţ

ie
i I

nt
er

na
ţio

na
le

 E
co

-T
IR

AS
 p

en
tr

u 
fo

rt
ifi

ca
re

a 
m

ăs
ur

ilo
r d

e 
în

cr
ed

er
e 

- f
er

m
ie

ri 
şi

 
sp

ec
ia

liş
ti 

di
n 

Tr
an

sn
is

tr
ia

 şi
 M

ol
do

va
 în

 v
iz

ită
 p

e 
că

m
pu

ril
e 

ex
pe

rim
en

ta
le

 a
 IC

CC
 ”S

el
ec

ţia
”, 

Bă
lţi



104

Pa
rt

ic
ip

an
ţii

 p
ro

ie
ct

ul
ui

 A
so

ci
aţ

ie
i I

nt
er

na
ţio

na
le

 E
CO

-T
ira

s p
en

tr
u 

fo
rt

ifi
ca

re
a 

m
ăs

ur
ilo

r d
e 

în
cr

ed
er

e 
-  

fe
rm

ie
ri 

şi
 sp

ec
ia

liş
ti 

di
n 

Tr
an

sn
is

tr
ia

 şi
 M

ol
do

va
 în

 v
iz

ită
 la

 o
 li

va
dă

 d
e 

m
er

e 
di

n 
Tr

an
sn

is
tr

ia



GHID PRACTIC 
PENTRU AGRICULTURA 

ECOLOGICĂ

 (culturi de câmp)
Misiunea OSCE în Moldova a oferit sprijin financiar la editarea prezentei 
publicaţii. Acest suport nu prevede aprobarea de către Misiune a 
conţinutului, prezentării grafice sau a modului de expunere a informaţiei şi 
opiniilor ce se conţin în publicaţie.

BORIS BOINCEAN

Eco-TIRAS
Chişinău 2016

B.
 B

oi
nc

ea
n.

 G
H

ID
 P

RA
CT

IC
 P

EN
TR

U
 A

G
RI

CU
LT

U
RA

 E
CO

LO
G

IC
Ă

.  
 * 

  C
hi

și
nă

u 
  *

   E
co

-T
IR

A
S 

  *
   2

01
6

ISBN 978-9975-66-544-5




