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Summary: The parallel soil researches, carried out in a field of arable land sown with alfalfa during
a five years period and, on a strip of land left fallow for 15 years (experimental fields of the Research
Institute of Field Crops “Selectia”) revealed, that the only factor that leads to restoring the quality of
chernozems is that which led to the formation of these kind of soils, i.e. the steppe vegetation dominated
by grasses with highly developed fasciculate root system. Alfalfa with swivel root system during a 5 years
period poorly contributed to address the characteristics of degraded soils. Following the fact that in the
Republic of Moldova there is no possibility to restore the soil quality status by leaving the land fallow (0.4
hectares of arable land per capita), it was investigated the possibility of remedying the chernozems characteristics without interrupting the agricultural production cycle, by using a mix of leguminous perennial
grasses and crops (alfalfa + ryegrass), the crop production to be used as fodder. It was established that
this procedure, used during a 5 years period, resulted in positive changes in the quality condition of the
degraded arable layer of cambicchernozems. As result, the humus content increased, the status of physical
condition of arable layer being improved as well.
Cuvinte cheie: cernoziom cambic, însuşiri degradate, ierburi perene, leguminoase, graminee.

INTRODUCERE
Agricultura intensivă, lucrarea
solurilor cu maşini şi agregate grele
au condus la dehumificarea stratului arabil, deteriorarea structurii
naturale a solurilor agricole şi compactarea lor secundară puternică.
Dehumificarea, destructurarea
şi compactarea secundară a solurilor este o problemă globală, extrem
de acută pentru solurile Republicii
Moldova, care în proporţie de 80 la
sută se caracterizează printr-o textură fină.
Solurile luto-argiloase, argilo-lutoase şi cele argiloase se caracterizează printr-o capacitate înaltă de
producţie doar în cazurile în care
structura acestora este favorabilă din punct de vedere agronomic.
Structura favorabilă din punct de
vedere agronomic poate fi: (1) naturală - ca rezultat al unor proce-
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se pedogenetice specifice la care
participă rădăcinile plantelor şi biota solului, şi (2) artificială - formată prin lucrarea solului cu diferite
agregate. Prima este mai mult sau
mai puţin stabilă în timp, a doua
este de scurtă durată şi nu exclude
compactarea secundară a solului.
Kostâcev P. A. [8] este savantul
care a identificat în premieră că cea
mai bună structură este cea grăunţoasă sau glomerulară, rezistentă
la intervenţiile mecanice de prelucrare a solului şi la acţiunea apei. O
astfel de structură este caracteristică pentru cernoziomurile înţelenite,
formate sub vegetaţia naturală de
stepă.
În cazul în care cernoziomul
este utilizat un timp îndelungat pentru culturi agricole anuale, structura
lui se distruge şi ca rezultat scade
fertilitatea solului.
Concepţia contemporană privind

structura solului a fost elaborată de
academicianul V. R. Wiliams [7].
Conform acestuia, în solul structurat apa şi aerul nu sunt antagonişti, deoarece apa ocupa porii capilari din agregate structurale, iar
aerul ocupa porii mari necapilari,
localizaţi între agregate.
Formarea structurii agronomic
valoroase se datorează rădăcinilor
plantelor, care separă materialul
solului în fragmente mici şi, apăsând asupra lor, contribuie la aderarea reciprocă tot mai puternică a
particulelor.
O influenţa semnificativă în
acest caz o are vegetaţia ierboasă,
care dezvoltă în partea superioară
a solului o reţea foarte ramificată de
rădăcini [8, 4].
Borontov O. K. [6] afirmă că introducerea îngrăşămintelor organice contribuie la formarea structurii
solurilor, iar a celor minerale – la
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distrugerea agregatelor structurale.
Shein E. V. şi Milanovsky E. Y.
[5] au stabilit că compuşii hidrofobi
ai materiei organice contribuie la
formarea agregatelor hidrostabile
în sol, iar compuşii hidrofili conduc
la formarea agregatelor instabile.
Exista câteva ipoteze asupra
mecanismului formării structurii.
Astfel, V. R. Wiliams [7] considera
că structura se formează în urma cimentării particulelor fine sub influenţa substanţelor organice care rezultă
în urma activităţii vitale a microorganismelor care trăiesc pe rădăcinile
plantelor sau în apropierea lor. Gh.
Jigău în monografia „Pedologia Generală” confirmă ipoteza lui Black A.
C. [3], precum că rădăcinile plantelor
efectuează agregarea prin diverse
secreţii aglutinante, prin substanţe
coloidale rezultate în urma humificării lor şi prin schimbările de umiditate, datorită consumului de apă.
Cercetările efectuate în laboratorul Pedologie al IPAPS “Nicolae
Dimo” [2] au evidenţiat o deteriorare masivă a structurii naturale,
iniţial excelente, a cernoziomurilor
arabile. S-a stabilit că în Republica Moldova sistemul existent de
exploatare agricolă a solurilor conduce la intensificarea proceselor de

dehumificare, destructurare, compactare a stratului arabil al solurilor
cu urmări grave pentru starea de
calitate şi capacitatea de producţie
a acestora.
Menţinerea unui bilanţ echilibrat
sau pozitiv al humusului contribuie
la remedierea stării de calitate fizică a solurilor şi este posibilă prin
introducerea sistematică a îngrăşămintelor organice sau utilizarea solurilor arabile o perioadă oarecare
sub ierburi perene, în componenţa
cărora domină gramineele.
În condiţiile micşorării practic de
şase ori a numărului de vite mari
cornute, cantităţile acumulate de
gunoi de grajd sunt respectiv de
şase ori mai mici, comparativ cu
anii ’90 ai secolului XX. Cu regret,
şi aceste cantităţi mici de îngrăşăminte organice practic nu ajung pe
terenurile cu destinaţie agricolă. A
apărut necesitatea de a identifica
surse alternative ale acestora. În
continuare, autorii vin cu soluţii privind restabilirea bilanţului pozitiv al
humusului şi remedierea solurilor
arabile din Republica Moldova.
MATERIALE ŞI METODE
La realizarea studiilor au fost

utilizate metode aprobate pentru
efectuarea cercetărilor pedologice
în teren, laborator şi birou.
Cercetările morfologice, fizice şi
fizico-chimice au fost efectuate conform metodelor clasice: descrierea
morfologică după metodica elaborării studiului pedologic; alcătuirea
granulometrică – metoda pipetei
(dispersarea solului cu pirofosfat
de natriu); alcătuirea structurală –
metoda Savvinov; densitatea – cu
picnometrul; densitatea aparentă prin metoda cilindrilor (volumul
100 cm3); higroscopicitatea – prin
uscare în etuvă la t˚=105˚; coeficientul de higroscopicitate – metoda
Nicolaev; porozitatea – prin calcul;
humusul – metoda Tiurin; azotul total – metoda Kielidali; fosforul total
– metoda Ginzburg; fosforul mobil
– metoda Macighin; potasiul mobil
–determinare la fotometru cu flacără; carbonaţii – metoda gazovolumetrică; reacţia solului (pH) – metoda potenţiometrică; determinarea
conţinutului de rădăcini în solurile
cercetate s-a efectuat prin spălarea
probelor de sol sub formă de monoliţi mici cu masa de 4-5 kg si prin
calcul.
Evidenţa anuală a mărimii recoltelor s-a efectuat pe parcele cu
Tabelul 1

Bilanţul humusului în solurile Republicii Moldova în perioada 1990-2010

Anul

Suprafaţa
terenurilor
arabile prelucrate,
mii ha

Recolta
totală,
mii tone

Recolta
totală, în
substanţă
uscată,
mii tone

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
1990-2010
1990-1999
2000-2010

1697,9
1690,0
1687,0
1759,3
1704,1
1714,7
1708,5
1719,7
1690,8
1655,6
1694,8
1705,6
1729,6
1589,6
1679,0
1618,9
1540,8
1545,4
1545,9
1517,2
1571,2
1655,5
1702,7
1612,5

16744,7
18600,9
12802,7
14978,9
9493,7
10732,3
8034,9
9124,2
7221,2
6078,5
5213,1
6383,0
6328,6
4593,7
6358,8
6413,8
6179,7
2870,7
6745,5
4451,6
5315,8
8317,4
11381,2
5532,2

11638,1
13298,0
8827,6
10400,9
6318,4
7152,6
5194,7
6143,1
4617,6
3982,7
3344,1
4238,2
4228,7
3033,8
4457,1
4400,6
3984,0
1817,5
4824,2
3211,5
3600,0
5653,0
7757,4
3740,0

Humus sintetizat în sol din
contul resturilor vegetale,
mii tone
1279,1
1398,9
983,5
1151,8
602,8
656,7
478,5
520,0
385,4
358,8
299,3
368,3
366,7
288,6
388,6
398,7
380,3
177,1
438,1
295,2
339,7
550,3
781,5
340,0

Humus
Humus sinteHumus
tizat în sol din
Bilanţul humupierdut prin
contul îngrăşăsului
mineralizamintelor orgare, mii tone
nice, mii tone
mii tone
t/ha
800,5
-447,7
1632,0
0,96
697,8
-1210,2
886,5
0,52
472,9
-446,7
1009,6
0,60
386,6
-1620,4
-81,9
-0,05
147,5
-1012,8
-262,6
-0,15
167,3
-1613,1
-789,0
-0,46
84,8
-1,421,7
-858,4
-0,50
33,5
-2249,7
-1696,2 -0,99
22,7
-1862,0
-1453,8 -0,86
12,2
-1725,3
-1354,3 -0,82
8,3
-1580,0
-1272,3 -0,75
9,8
-1913,9
-1535,8 -0,90
5,4
-1933,7
-1561,5 -0,90
4,7
-1436,5
-1143,2
-0,72
4,4
-2173,5
-1780,5 -1,06
4,4
-2014,1
-1611,1
-1,00
1,1
-1774,7
-1393,4 -0,90
0,8
-580,1
-402,2
-0,26
0,8
-2142,0
-1703,1 -1,10
0,7
-1539,6
-1243,6 -0,82
1,8
-1962,4
-1621,0 -1,03
136,6
-1555,2
-868,4
-0,53
282,6
-1360,9
-296,8
-0,17
3,8
-1731,9
-1388,0 -0.86
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suprafaţa 1 m² - pentru ierburi şi
cereale păioase, 10-15m² - pentru
porumb şi floarea soarelui.
REZULTATE ŞI DISCUŢII
În ultimii ani, ca rezultat al neutilizării îngrăşămintelor organice,
în solurile arabile ale republicii s-a
format un bilanţ profund negativ al
conţinutului de humus.
Conform calculelor efectuate
în comun cu colaboratorii Oficiului
Schimbarea Climei al Ministerului
Mediului, reflectate în „Raportul Naţional de Inventariere: 1990-2010,
surse de emisii şi sechestrare a
gazelor cu efect de seră în Republica Moldova” (2013), precum şi în
„Comunicarea Naţională Trei a Republicii Moldova către Convenţiacadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea climei”
(2013), în ultimii ani în solurile Republicii Moldova s-a creat un bilanţ
negativ al humusului (tabelul 1).
Cercetările pedologice efectuate pe câmpurile experimentale
ale Institutului de Cercetări pentru
Culturile de Câmp „Selecţia” au evidenţiat că unicul factor care conduce la restabilirea stării de calitate a
cernoziomurilor este cel ce a condus la formarea acestor soluri – vegetaţia de stepă în componenţa căreia domină gramineele cu sistem
radicular fasciculat foarte dezvoltat
[2]. Lucerna, cu sistemul ei radicular pivotant pe parcurs de 5 ani, a
contribuit slab la remedierea însuşirilor degradate ale solurilor, fapt
observat şi de alţi cercetători [1, 9].
Aşa cum în Republica Moldova
nu există posibilitatea de restabilire
a stării de calitate a stratului arabil
degradat al solurilor prin înţelenire
(0,4 ha teren arabil pe locuitor), s-a
cercetat posibilitatea de remediere
a însuşirilor cernoziomurilor fără
a întrerupe procesul de producţie
agricolă, prin utilizarea acestora
sub amestec de ierburi perene leguminoase şi graminee lucerna +
raigras de stepă, recolta cărora s-a
folosit ca producţie furajeră. Implementarea largă a acestui procedeu
de remediere a stării de calitate a
cernoziomurilor este posibilă numai
în cazul restabilirii sectorului zootehnic şi atribuirea unei suprafeţe
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Foto1. Fâşia de raigras de stepă + lucernă în cel de-al 5-lea an de recoltare

Foto 2. Stratul arabil al cernoziomului cambic până (a) şi după 5 ani de
fitoameliorare cu amestec de ierburi perene lucernă + raigras (b)
de cca 13-15 la sută de terenuri
(cca 200 mii ha) pentru cultivarea
ierburilor perene.
Cercetările s-au efectuat pe
un câmp cu cernoziom levigat din
comuna Ivancea, raionul Orhei, al
Staţiunii Experimentale a Institutului de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului (IPAPS) „Nicolae
Dimo”, unde în anul agricol 20072008 s-a cultivat o fâşie cu lăţimea
de 10 m şi lungimea de 700 m, se-

mănată cu amestec de lucernă şi
raigras de stepă (foto 1). Scopul
fondării făşiii este de a determinarea viteza de remediere a însuşirilor cernoziomului levigat cu strat
arabil destructurat şi compactat pe
parcurs de 15-20 ani prin cultivarea
amestecului de ierburi perene leguminoase şi graminee, în scopul utilizării acestora în calitate de furaj.
Ideea fondării acestei fâşii a
fost inspirată de rezultatele cerce-
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Tabelul 2
Recolta de ierburi perene lucernă + raigras de pe teritoriul Staţiunii Ivancea, fondată în luna septembrie a anului 2007, solul cernoziom cambic arabil
Umiditatea,
Masa
Unităţi Cenuşa N
P2O5 K2O
% de la masa uscată, cereale,
% de la masa uscată
verde umedă
t/ha
t/ha
Anul 2008 (dominare absolută a raigrasului, K= 0.12)
1. 13.05.2008
55
79.7
11.2
6,6
2. 26.06.2008
5
60.2
2.0
0.6
Total
60
78.1
13.2
7.2
Rădăcini, masa reciclată în stratul 0-30cm
4.2
Anul 2009 (lucernă + raigras de stepă, K= 0.16)
1.26.05.2009
26
79.5
5.3
4,2
2.
Secetă, iarba nu a crescut pentru a fi cosită
Total
26
79.5
5.3
4.2
Rădăcini, masa reciclată în stratul 0-30 cm
1.7
Anul 2010 (lucernă + raigras, K= 0.16)
1. 09.06.2010
25
73.2
6.7
4.0
9.4
2.18 0.68 2,20
2. 05.08.2010
14
72.1
3.9
2.2
10.8 2.15 0.70 2,39
Total
39
72.8
10.6
6.2
9.9
2.16 0.69 2,27
Rădăcini masa reciclată în stratul 0-30 cm
3.6
18.9 1.60 0.21 0.45
Anul 2011 (lucernă + raigras, K= 0.16)
1.31.05.2011
19
71.9
5.3
3.0
9.8
2.11 0.47 1,54
2. 12.07.2011
5
65.4
1.7
0.8
10.1 3.40 0.64 1,61
Total
24
70.5
7.0
3.8
9.9
2.38 0.51 1,56
Rădăcini, masa reciclată în stratul 0-30 cm
3.1
19.0 1.22 0.25 0.25
Anul 2012 (lucernă + raigras, K= 0.16)
1.30.05.2012
15
68.0
4.8
2.4
10.8 2.32 0.40 1.60
2.
Secetă, iarba nu a crescut pentru a fi cosită
Total
15
68.0
4.8
2.4
10.8 3.32 0.40 1.60
Rădăcini, masa reciclată în stratul 0-30 cm
2.7
20.1 1.68 0.24 0.30
totală în 5 ani
40.9
23.8
Recolta aeriană de pe 1 ha
8.2
4.8
în medie pe an
10.1 2.48 0.57 1.90
Resturi vegetale aeriene rămase în sol, t/ha (25%
total în 5 ani
10.2
din recolta totală)
2.0
în medie anual
Rădăcini, masa reciclată în stratul 0-30 cm
total în 5 ani
15.3
19.3 1.50 0.23 0.34
în medie anual
3.1
total în 5 ani
30.7
17.9
Recolta netă utilizată ca furaj, t/ha
6.2
3.6
în medie anual
Masa organică aeriană şi de rădăcini (reciclată),
total în 5ani
25.5
rămasă în sol, t/ha
15.9 1.91 0.35 0.91
5.1
în medie anual

Nr. coasei,
Data

Masa verde,
t/ha

C

37,1
35,3
36,2
29.5
37,2
36,0
36,6
30.5
40.6
40,6
31.4
37.3

30.0
-

32.5

Notă: Datele generalizate sunt medii ponderate. K - coeficienţii de trecere a masei verzi a ierburilor în unităţi cerealiere:
raigras – 0.12; lucernă – 0.20; lucernă+raigras - 0.16. Coeficientul de humificare – 0.22. Din contul resturilor organice, rămase
în sol, anual se formează în medie 1.12 t/ha de humus, se sechestrează 0.65 t/ha de carbon echivalent cu reducerea emisiilor
cu 2.4 t CO2/ha.

tării solului pe o fâşie analogică de
pe teritoriul experimental al ICCC
„Selecţia”, special lăsată pârloagă
acum 15 ani [2].
Pe această fâşie, în condiţii de
neutilizare a masei aeriene a vegetaţiei, s-au creat condiţii naturale
de pedogeneză, corespunzătoare
celor de formare a cernoziomurilor. Stratul arabil degradat, fiind pe
parcursul a 15 ani sub vegetaţia în
componenţa căreia dominau gramineele, şi-a restabilit în mare parte
calitatea iniţială a structurii şi parţial
conţinutul de humus (s-a majorat
cu 0,80%). Cercetările efectuate
pe câmpul utilizat 5 ani pentru cultivarea lucernei au demonstrat că

această cultură cu sistem radicular
pivotant, fiind acumulator de azot
simbiotic, practic contribuie insuficient la restabilirea structurii şi acumularea humusului în sol.
Aprecierea modificărilor stării de
calitate ale solurilor pe fâşie sub influenţa sistemului radicular şi resturilor organice, rămase la suprafaţa
solului după cositul ierburilor perene (cca 25% din recolta de bază,
apreciată pe parcele cu suprafaţa
1m²), s-a efectuat peste 5 ani după
înfiinţarea fâşiei.
Modificările în starea de calitate
a stratului arabil al cernoziomului
cambic, sub influenţa amestecului
de ierburi perene în perioada 2008-

2012, sunt prezentate în foto 2 şi
tabelele 2 şi 3.
Conform foto 2, stratul 0-12 cm
al solului, format prin discuire, în rezultatul utilizării pe parcursul a 5 ani
sub amestec de ierburi perene multianuale graminee şi leguminoase,
s-a modificat pozitiv: s-a îmbogăţit
cu resturi organice; s-a ameliorat
suficient starea structurală, s-a început formarea stratului înţelenit cu
grosimea de cca 3-4 cm. Rezultatele
cercetărilor de laborator (tabelele 2
şi 3) au confirmat aprecierile vizuale.
Potrivit determinărilor directe şi
calculelor, pe fâşia de ierburi s-au
reîntors în sol în stare absolut uscată cca 10,2 t/ha de resturi organice
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Tabelul 3
Modificarea principalelor însuşiri ale stratului arabil al cernoziomurilor cambice
în rezultatul utilizării acestora 5 ani pentru cultivarea lucernei + raigras (numărător – parametrii iniţiali ai însuşirilor; numitor –parametrii modificaţi ai însuşirilor)
Orizontul şi adâncimea,
(cm)
Ahp1 0-12
Ahp1 12-20
Ahp2 20-35
Ah 35-50

Densitatea
aparentă echilibrată,
g/cm3
1,29
1,22
1,41
1,38
1,48
1,44
1,43
1,41

Porozitatea
totală,
%v/v
50,8
53,4
46,4
47,5
44,5
45,9
46,5
47,4

Suma agregate- Hidrostabilitatea
agregatelor falor favorabile
vorabile,
10-0,25 mm,
%
%
66,5
65,3
69,0
73,0
51,5
68,7
54,7
75,4
50,8
73,3
52,7
78,2
79,3
75,7
77,6
75,4

Humus
(substanţa
organică),
% g/g
3,43
3,86
3,22
3,33
3,06
3,12
2,86
2,85

Azotul
total,
% g/g

Fosforul
total,
%

0,212
0,236
0,203
0,213
0,195
0,202
0,187
0,185

0,148
0,157
0,136
0,130
0,124
0,123
0,102
0,095

Notă: Pe parcursul a 5 ani, sub influenţa amestecului de ierburi perene graminee şi leguminoase, rezervele de substanţă
organică în stratul 0-12 cm al cernoziomului levigat s-au majorat cu 0.43 % sau 6.3 t/ha.

aeriene de lucernă şi raigras (anual 2,0 t/ha) cu conţinut în medie de
azot 2,48% şi s-au reciclat, transformându-se în detritus organic, cca
15,3 t/ha de rădăcini (3.1 t/ha anual)
cu conţinut de azot, cca 1,5%.
În total, în 5 ani, în stratul arabil
0-30 cm au revenit în sol cca 25,5
t/ha de resturi organice (480 kg de
azot biologic), masă absolut uscată (cca 5,1 t/ha anual), cu conţinut
mediu de azot de 1,9%.
Conţinutul de substanţă organică în stratul discuit 0-12 cm s-a
majorat cu 0.43%, în stratul 12-20
cm – cu 0.11%, iar în stratul 20-35
cm – cu 0.06%.
La rândul său, intensificarea fluxului de substanţă organică în sol
(formarea stratului biogen 0-12 cm)
a condus la remedierea parţială a
structurii solului, majorarea hidrostabilităţii agregatelor agronomic
favorabile, micşorarea densităţii
aparente.
O restabilire mai profundă şi mai
stabilă a însuşirilor stratului arabil al
solului cercetat prin tehnologia testată poate fi atinsă într-o perioadă
de timp mai îndelungată – de 15-20
de ani.
Eficacitatea economică a tehnologiei:
•
Costul producţiei: 3.6 t/ha
unităţi cereale x 2000 lei tona =
7200 lei/ha/an.
•
Costul seminţelor: lucerna
–15 kg/ha x 80 lei = 1200 lei; raigras–10 kg /ha x 150 lei = 1500 lei;
•
total - 2700 lei (în primul
an, pentru 5 ani de exploatare a semănături de ierburi).
40

NR. 2(68) APRILIE, 2013

•
În primul an cheltuielile
operaţionale pentru pregătirea solului, semănatul ierburilor au constituit1800 lei. Cheltuielile anuale
pentru menţinerea semănăturilor şi
recoltarea ierburilor – 2200 lei.
•
Cheltuielile totale pentru recolta primului an - 1200 lei + 1500
lei + 1800 lei + 2200 lei = 6700 lei.
Venitul mediu net în primul
•
an: 7200 lei – 6700 lei = 500 lei/ha/an.
•
Venitul mediu net în următorii 4 ani: 7200 lei – 2200 lei =
5000 lei/ha/an.
Concluzii
•
tehnologia propusă de remediere a stării de calitate a cernoziomurilor este necesar de a fi
implementată pe cca 200000 ha –
suprafaţă minimă obligatorie de ierburi perene furajere pentru crearea
sistemului de agricultură conservativă în Republica Moldova;
•
aceasta tehnologie poate
fi accesibilă pentru toţi producătorii
agricoli, nu este costisitoare, asigură producţie furajeră echivalentă cu
cel puţin 3,6 t/ha (produs net) unităţi cerealiere şi totodată contribuie
la remedierea calităţii solurilor;
•
asigură un bilanţ echilibrat
sau slab pozitiv al substanţei organice în sol;
•
se restabileşte treptat starea fizică, chimică şi biologică a
solului.
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