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Metodologia determinării bilanţului carbonului în solurile agricole lucrate în 
vederea evaluării emisiilor de gaze cu efect de seră 

          Metodologia determinării bilanţului carbonului în solurile agricole în vederea evaluării emisiilor de gaze cu efect 
de seră a fost elaborată de Anatol Banaru în anul 2000 . Recent, un grup de coautori a reactualizat metoda de 
calcul, reieşind din disponibilitatea unor noi date ştiinţifice, dar şi prin luarea în calcul a informaţiei disponibile în 
Ghidul CISC 2006. Principiile puse la baza metodei de calcul sunt după cum urmează: 

• bilanţul carbonului ce reprezintă diferenţa dintre fluxurile de carbon intrate în sol (din contul humificării 
reziduurilor vegetale şi îngrăşămintelor organice) şi carbonul ieşit din sol datorită proceselor de mineralizare a 
materiei organice; 

• cantitatea materiei organice din sol mineralizată, estimează după exportul azotului acumulat în producţia vegetală 
(principală şi auxiliară) înstrăinată de pe terenul agricol; 

• cantitatea carbonului intrat şi depozitat în sol, estimată după masa reziduurilor vegetale şi îngrăşămintelor 
organice  aplicate ţinând cont de conţinutul carbonului şi coeficienţii de humificare a diferitori  reziduuri  şi 
gunoiului de grajd; 

 Bilanţul pozitiv şi echilibrat al carbonului demonstrează lipsa emisiilor de gaze cu efect de seră,  iar bilanţul 
negativ (dezechilibrat), când carbonul ieşit din sol depăşeşte cantitatea depozitată în materia organică prin 
procesele de humificare, serveşte ca dovadă a emisiilor de gaze cu efect de seră în măsura deficitului evaluat; 

         Bilanţul carbonului după metoda propusă poate fi estimat pentru o solă, asolament, gospodărie agricolă, unitate 
administrativ-teritorială, precum şi pentru întreaga suprafaţă a terenurilor agricole din ţară, pentru o perioadă de 
un an sau mai îndelungată. 

 Surse  utilizate. 

• Banaru, Anatol (2000), Metodă pentru determinarea emisiilor cu efect de seră din solurile arabile. În culegerea de 
lucrări „Schimbarea Climei. Cercetări, studii, soluţii”. Ministerul Mediului şi Amenajării Teritoriului / PNUD Moldova. 
„Bons Offices” S.R.L. Chişinău, 2000. P. 115-123. 

• Cerbari, V., Scorpan, V., Ţăranu, M. (2010), The potential for reducing the CO2 emissions from arable soils of the 
Republic of Moldova.  Mediul Ambiant (Environment), Scientific Journal of Information and Ecological Culture, No. 1 
(49), February 2010, ISSN: 1810-9551. P. 6-13. 



 
Principii folosite pentru elaborarea metodei 
 Bilanţul carbonului se calculează conform următoarei ecuaţii:  

BC   (VI - CO)  Area(T),  

Unde: 
• BC – bilanţul carbonului, tone; 
• VI – cantitatea de carbon intrată în sol prin humificarea reziduurilor şi îngrăşămintelor organice, tone/an; 
• CO – cantitatea de carbon ieşită din sol prin emisii de bioxid de carbon în urma mineralizării humusului, 

tone/an; 
• Area(T) – suprafaţa ocupată de cultura agricolă, ha. 

Cantitatea de carbon intrată în sol (V) se calculează conform ecuaţiei: 
V  V1  V2 

Unde: 
• V1 – cantitatea de carbon intrată în sol cu reziduurilor vegetale agricole, t/an; 
• V2 – cantitatea de carbon intrată în sol cu îngrăşămintele organice, t/an. 

Cantitatea carbonului intrat în sol cu reziduurilor vegetale agricole (V1) se calculează conform ecuaţiei,   

V 1 = [ (Crop (T)  RAG (T)  (1-Frac Remove (T)) + Crop (T)  RBG (T))  k1 ] / 1.724, unde: 

• Crop(T)  – producţia anuală de bază a culturii T, exprimată în tone substanţă uscată (t.s.u.)/ha; 

Crop(T)  = YieldFresh (T)  DRY 

• YieldFresh(T) – recolta de bază a culturii T la umiditatea naturală, t/ha;  
• DRY – fracţia de s.u. în recolta de bază obţinută de la cultura T, t.s.u./t recoltă;  
• RAG (T) – raportul dintre reziduurile agricole de la suprafaţa solului către producţia vegetală de bază a 

culturii T, t.s.u.AG /t.s.u.; 
Surse: 
• Аринушкина Е.В. Руководство по химическому анализу почв. Москва, Издательство МГУ, 1961. C. 136. 
• Ghidul CISC 2006,  Volumul 4, Capitolul 11, Tabelul 11.2, P. 11.17. 
• Nicolaev N., Boincean B., Sidorov M., Vanicovici Gh., Colţun V. (2006), Agrotehnica. Ministerul Educaţiei şi 

Tineretului al Republicii Moldova. – Bălţi: Presa universitară bălţeană, 2006, P. 298.  
 



Posibilitatea folosirii exportului de azot din sol de plantele agricole pentru estimarea 

humusului consumat a fost fundamentată de I.V. Tiurin (1965), apoi ideea a fost concretizată 

de către A.M. Lâkov (1979). S-a luat în consideraţie legătura strânsă între emisiile de carbon şi 

cantitatea de azot eliberată din soluri în urma descompunerii biochimice a materiei organice. 

Conţinutul carbonului şi azotului în humus sunt mărimi stabile cu variaţii neînsemnate în 

limitele zonelor pedogeografice (10,7±0,6 in solurile RM). Acest raport este caracteristic pentru 

stratul superior al solurilor şi scade uşor la adâncimi mai mari. 

 

Ţinând cont de raportul stabil dintre carbon şi azotul din materia organică a solului şi având 

la dispoziţie exportul azotului din sol cu producţia vegetală (recolta principală şi secundară), se 

poate calcula cantitatea carbonului eliberat din sol concomitent cu azotul, adică carbonul ieşit 

din sol prin emisii de bioxid de carbon. 

 

La efectuarea calculelor se ia în vedere faptul că o parte din azotul folosit de plante poate avea 

o altă origine decât humusul. De aceea din exportul total al azotului se scade azotul fixat din 

atmosferă de către culturile leguminoase, cel folosit de plante din îngrăşămintele sintetice şi 

organice, din reziduurile vegetale agricole. O cantitate neînsemnată de azot intră în sol cu 

precipitaţiile atmosferice (circa 7 kg/ha), prin fixarea nesimbiotică (circa 5 kg/ha). Azotul 

intrat din aceste surse corespunde pierderilor prin denitrificare şi levigare şi nu se ia în 

consideraţie. 

 

Cantitatea carbonului intrat în sol este determinată ţinând cont de coeficienţii de humificare a 

reziduurilor vegetale şi îngrăşămintelor organice, precum şi de conţinutul carbonului în 

humusul format. Diferenţa dintre carbonul ieşit din sol şi cel intrat (bilanţul) va considera 

emisiile de CO2 în cazul dominării proceselor de mineralizare asupra celor de humificare. 

 

 



Bilanţul (diferenţa) dintre carbonul intrat şi ieşit din sol, raportat la 

o unitate de suprafaţă (ha), se înmulţeşte la suprafaţa totală 

(Area(T)) ocupată de cultura T; 

În ordinea descrisă se estimează bilanţul carbonului pentru fiecare 

cultură agricolă (T) în parte. Determinarea bilanţului carbonului 

pentru suprafaţa totală a terenurilor din circuitul agricol pe ţară se 

efectuează prin adunarea datelor obţinute pentru fiecare cultură 

agricolă (T); 

Datele cu valori pozitive şi cele cu valori negative se sumează. În 

cazul când suma totală obţinută pe ţară reprezintă o valoare 

pozitivă, bilanţul carbonului în terenurile din circuitul agricol este 

considerat echilibrat sau pozitiv, fapt ce dovedeşte că solurile din 

circuitul agricol reprezintă o sursă de stocare a emisiilor de CO2; 

Dacă suma totală obţinută reprezintă o valoare negativă, bilanţul 

carbonului în terenurile din circuitul agricol este considerat 

negativ, fapt ce dovedeşte că solurile din circuitul agricol 

reprezintă o sursă de emisii de CO2. 



Aprecierea rezultatelor obţinute 

1. În perioada de până în anul 1993 bilanţul carbonului în solurile 
Republicii Moldova era slab pozitiv, anual în medie se stocau în 
sol 0,12-0,24 t/ha de carbon ce este egal cu sechestrarea  a 0,43-
0,88 t/ha/an de emisii de CO2. 

2. Începând cu anul 1993, şi în mod special după efectuarea 
reformei agrare, bilanţul carbonului în solurile Republicii, ca 
rezultat al micşorării catastrofale a fluxului de substanţă organică 
în soluri, a devenit negativ, variind între  -0,22 … -0,73 t/ha/an.  

3. Dinamica sechestrărilor/emisiilor de CO2 în anii 1990-2013 este 
prezentată în slide-ul următor. 

4. În rezultatul micşorării catastrofale a fluxului de substanţă 
organică solurile agricole au devenit una din principalele  surse 
de poluare a atmosferei cu emisii de CO2.  Acest fapt este foarte 
periculos din următoarele considerente: solul este principalul 
mijloc de producere în agricultură; majorarea accelerată a 
fluxului de carbon din sol este însoţită nu numai de poluarea 
mediului înconjurător, dar şi de scăderea bruscă a stării de 
calitate, fertilităţii si capacităţii lui de producţie; de exemplu, 
producţia agricolă în R. Moldova s-a micşorat de 2 ori; 
securitatea alimentară a ţării fiind astfel în primejdie.  

 



  
Bilanţul humusului şi carbonului în solurile R. Moldova 

 

 

 

 

Anul Suprafaţa, ha 
Recolta de 

bază, t 
Recolta de 
bază, t s.u. 

Углерод Emisii CO2 

Carbonul intrat în sol 
cu reziduurile 

vegetale, t 

Carbonul intrat in sol 
cu îngrăşămintele 

organice, t  

Carbonul extras  
din sol prin 

mineralizarea 
humusului, t  

Bilanţul carbonului Bilanţul emisiilor 

t t/ha t t/ha 

1990 1,697,900 17,190,060 5,923,482 364,577 464,037 -422,028 406,586 0.24 -1,490,815 -0.88 

1991 1,695,500 19,531,605 6,812,396 409,491 401,856 -418,439 392,908 0.23 -1,440,663 -0.85 

1992 1,686,900 12,910,283 4,558,812 281,481 271,937 -354,671 198,747 0.12 -728,740 -0.43 

1993 1,862,300 15,348,381 5,924,669 363,243 214,878 -1,063,845 -485,723 -0.26 1,780,985 0.96 

1994 1,820,700 9,599,140 3,510,846 162,234 85,541 -649,134 -401,359 -0.22 1,471,649 0.81 

1995 1,714,300 9,765,469 4,035,852 182,348 97,043 -965,878 -686,487 -0.40 2,517,120 1.47 

1996 1,707,500 7,338,227 3,129,745 152,866 49,191 -851,509 -649,452 -0.38 2,381,322 1.39 

1997 1,718,600 8,460,338 4,314,006 222,441 19,410 -1,336,332 -1,094,482 -0.64 4,013,099 2.34 

1998 1,709,200 7,016,394 3,522,420 195,125 13,184 -1,102,900 -894,590 -0.52 3,280,164 1.92 

1999 1,654,300 5,757,538 3,110,683 196,472 7,082 -1,028,587 -825,033 -0.50 3,025,120 1.83 

2000 1,693,100 4,980,633 2,715,693 157,982 4,832 -933,922 -771,108 -0.46 2,827,396 1.67 

2001 1,702,730 5,666,464 3,290,390 175,246 5,696 -1,147,846 -966,903 -0.57 3,545,312 2.08 

2002 1,726,900 5,552,234 3,256,667 165,962 3,144 -1,143,667 -974,561 -0.56 3,573,389 2.07 

2003 1,588,474 4,086,956 2,316,729 128,516 2,744 -862,452 -731,192 -0.46 2,681,037 1.69 

2004 1,676,100 5,579,823 3,530,408 165,334 2,448 -1,288,835 -1,121,053 -0.67 4,110,528 2.45 

2005 1,617,000 5,551,098 3,411,183 165,694 2,564 -1,227,342 -1,059,084 -0.65 3,883,309 2.40 

2006 1,538,851 5,345,640 3,043,778 157,349 609 -1,099,033 -941,075 -0.61 3,450,609 2.24 

2007 1,542,886 2,534,568 1,331,746 69,424 458 -373,585 -303,702 -0.20 1,113,574 0.72 

2008 1,544,025 5,948,617 3,802,219 184,168 464 -1,313,118 -1,128,486 -0.73 4,137,782 2.68 

2009 1,580,392 4,054,261 2,676,943 134,921 400 -934,748 -799,427 -0.51 2,931,232 1.85 

2010 1,585,197 5,194,280 3,209,419 173,641 1,027 -1,117,806 -943,138 -0.59 3,458,172 2.18 

2011 1,581,115 5,058,402 3,265,812 173,614 1,827 -1,156,667 -981,226 -0.62 3,597,830 2.28 

2012 1,612,182 2,939,534 1,739,731 96,567 1,328 -501,948 -404,053 -0.25 1,481,528 0.92 

2013 1,652,276 5,556,095 3,576,634 187,294 2,471 -1,206,753 -1,016,988 -0.62 3,728,956 2.26 

1990-2013 1,662,851 7,540,252 3,583,761 194,416 68,924 -937,544 -674,203 -0.41 2,472,079 1.50 

1990-2001 1,721,919 10,297,044 4,237,416 238,626 136,224 -856,258 -481,408 -0.28 1,765,163 1.03 

2002-2013 1,603,783 4,783,459 2,930,106 150,207 1,624 -1,018,829 -866,999 -0.54 3,178,996 1.98 



Ce soluri am avut 
până la desţelenire 

Starea de calitate  
 solurilor arabile 



Existenţa unui coraport neechilibrat între volumul utilizat de 
îngrăşăminte chimice şi organice nu asigură o creştere majoră a 
capacităţii de producţie a solului 
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Influenţa aplicării îngrăşămintelor chimice şi organice la recoltă grâului de toamnă 



Cum poate fi redresată situaţia? 
1. Introducerea în sol a 10 - 15 t/ha/an de gunoi de grajd. În prezent, conform 

anuarului statistic din anul 2014, în solurile agricole se introduc cca 50 kg/ha/an 
de gunoi de grajd şi cca 53 kg/ha/an de îngrăşăminte chimice substanţă activă, 70-
75% din care sunt îngrăşămintele cu azot. Este  clar că acest nivel de fertilizare nu 
poate asigura o agricultură profitabilă care ar conduce la reproducerea fertilităţii 
solului. 

2. Prin  înţelenirea repetată a terenurilor arabile şi restabilirea vegetaţiei  de stepă 
care a format cernoziomurile. Această metodă este bună, dar nu poate fi 
implementată în R. Moldova din cauza lipsei de terenuri libere (0,4 ha arabil la 1 
locuitor). Pe parcurs de 15 ani,  în stratul arabil conţinutul de humus s-a majorat 
cu 0,8%;  structura s-a restabilit la 70-80%, comparativ cu solurile înţelenite 
etalon. 

3. Utilizarea terenurilor sub lucernă (sparcetă)+ raigras pe parcurs de 10-15 ani cu 
folosirea producţiei ca furaj pentru vite. Această metodă este analogică celei 
descrise mai sus, însă nu poate avea o implementare largă, aşa cum şeptelul de 
vite s-a micşorat de circa 6 ori. 

4. Utilizarea măzărichii ca îngrășământ verde, cultură intermediară sau un câmp  
ogor ocupat. Două recolte măzăriche de toamnă şi de primăvară incorporate în 
sol ca îngrășământ organic, într-un asolament cu 5 câmpuri, unde 1 câmp este 
ocupat de măzăriche. 



Fâşia de ierburi graminee, 
fondată 15 ani în urmă, 

Restabilirea structurii fostului 
strat arabil a cernoziomului tipic 

înţelenit timp de 15 ani  



Fâşia de raigras de stepă + lucernă în al 4-lea an de recoltare 



 

Câmpul semănat cu măzăriche la data de 25 aprilie 2013  



 

Măzăriche de toamnă cultură intermediară, masa verde a 

căreia a fost utilizată ca îngrăşământ organic 

Testarea procedeului s-a efectuat pe teritoriul SRL Iri-Carmen, comuna 

Lebedenco, raionul Cahul.  

Lucrarea de bază a solului - mini-till cu subsolaj, efectuată cu agregatul 

combinat Maximulch produs de firma Agroisem International.  

Solul – cernoziom obişnuit luto-argilos prăfos. Semănatul măzărichii de 

toamnă (80 kg/ha măzăriche+50 kg/ha grâu) sa efectuat pe data de 10.09.2012.  

Recolta medie a masei verzi de măzăriche pe poligon, încorporată în sol – 30 

t/ha.  

Datele privind masa de resturi aeriene şi rădăcini de măzăriche încorporate în 

sol şi componenţa chimică a acestora sunt prezentate în tabelul ce urmează.  

Prin procedeul descris, repetat o dată în doi ani, se stabileşte un bilanţ 

echilibrat al humusului şi carbonului în sol şi se asigură plantele de cultură cu azot 

pe parcurs de 2 ani.  

Procedeul recomandat poate fi implementat în toată Zona de sud a Moldovei. 

Pe parcela  unde s-a încorporat în sol masa verde de măzăriche, concomitent cu 

remedierea însuşirilor cernoziomului obişnuit, s-a înregistrat o creştere de recoltă 

de  1,1 t/na/an de porumb (recolta totală 7,5 t/ha/an), comparativ cu recolta pe 

parcela martor (6,4 t/ha/an).  



a  b 

Stratul  arabil al cernoziomului până la (a) şi după 2 ani de  
             fitoameliorare  cu resturi organice şi rădăcini de măzăriche  (b) cultură 

intermediară 



Recolta,  

data  

Masa 

verde, 

t/ha 

Umiditatea,  

% de la 

masa verde 

umedă 

Masa 

absolut 

uscată, 

t/ha 

Cenuşa N  P2O5  K2O C 

 

% de la masa uscată 

Anul 2013, 25 aprilie.  Recolta de masă verde de măzăriche de toamnă, încorporată în sol ca 

îngrăşământ   

Recolta principală 30,0 81,5 5,6 9,5 4,1 1,1 2,7 39,1 

Rădăcini, masa totală în stratul 0-30 

cm (determinare) 

2,4 15,2 1,8 0,5 0,5 38,9 

Total masa de resturi organice şi 

rădăcini încorporată  în sol din contul 

măzărichii de pe ogor ocupat 

8,0 11,2 3,4 0,90 2,0 39,0 

Recolta de măzăriche de toamnă la experienţa de pe teritoriul Staţiunii 

Experimentale din comuna Lebedenco, solul - cernoziom obişnuit  arabil 

 Fâşia de măzăriche a fost fondată  pe data de 10 septembrie a anului 2012 

 

Notă: Coeficientul de humificare – 0,25. Din 8 t/ha de resturi organice de măzăriche 

încorporate în sol în perioada anului 2013 se vor  sinteza cca 2,0 t/ha de humus. În 8 

t/ha de resturi organice de măzăriche, încorporate în sol, se conţin cca 270 kg/ha de 

azot biologic, 60% din care (160 kg/ha) este de provenienţă simbiotică.   

Raportul C : N   în masa  totală  încorporată  = 11,5   



 

Eficacitatea ecologică a tehnologiei 

• se formează premise pentru implementarea sistemelor „mini-

till” şi  „no-till” de lucrare a solului, care, în combinaţie cu 

această tehnologie, vor contribui la remedierea însuşirilor 

solului; 

• se asigură un bilanţ echilibrat sau pozitiv al substanţei 

organice şi azotului în sol, anual se reîntorc în stratul arabil 

cu recolta de măzăriche cultură intermediară, utilizată ca 

îngrăşământ verde cca 8 t/ha substanţă uscată de masă 

organică aeriană si rădăcini cu conţinut în medie ponderată 

de azot de cca 3,4%; se asigură sinteza a 2,0 t/ha/an de 

humus sau 1,2 t/ha/an de carbon.  

• prin utilizare sistemică se restabileşte treptat starea de 

calitate fizică, chimică şi biologică a solului. 

• se reduc emisiile CO2 şi se combate efectul de seră. 



Eficacitatea economică a tehnologiei, utilizată 

1dată în 2 ani 

• Asigură în medie pe parcurs de 2 ani un spor de  producţie de 

cel puţin 1,0 t/ha/an unităţi cereale la umiditatea 12% sau 2 t 

unităţi cereale în 2 ani;  

• Costul sporului de producţie agricolă 2 t/ha unităţi cereale:  

    2 t x 2300 lei tona = 4600 lei/ha în 2 ani, sau 2300 lei/ha/an 

•  Costul seminţelor de măzăriche pentru 1 recoltă/ha:  

                             80 kg x 12 lei = 960 lei. 

• Cheltuielile operaţionale pentru pregătirea solului, semănatul 

şi încorporarea în sol a unei recolte de  masă verde de 

măzăriche - 2000 lei. 

• Cheltuielile totale anuale pentru utilizarea măzărichii cultură 

intermediară ca îngrăşământ verde: 960 + 2000 = 2960 

lei/ha/an. 

Venit net:  4600 lei - 2960 lei = 1640 lei/ha în 2 ani sau 820 

lei/ha/an. 



Utilizarea măzărichii cultură intermediară ca îngrăşământ verde, 

datorită sistemului radicular fasciculat al acesteia şi conţinutului 

înalt de azot în masa verde, este un procedeu eficient de remediere 

a stării deteriorate de calitate a solurilor arabile şi de sechestrare 

în sol a carbonului.   

Problema constă în elaborarea si implementarea unui sistem de 

implementare a acestui procedeu care să cuprindă: 

 crearea bazei semincere de măzăriche de toamnă şi de primăvară; 

 asigurarea complexului de maşini şi agregate agricole necesar pentru 

mărunţirea şi încorporarea eficientă în sol a masei verzi de 

măzăriche;  

 elaborarea unui sistem complex viabil de utilizare a îngrăşămintelor 

verzi în sistemele  „Mini-Till” şi  „No-Till” de lucrare a solului, 

reieşind din condiţiile concrete de sol şi climă ale diferitor zone 

agropedoclimatice ale Republicii Moldova.  



Mulţumesc pentru atenţie! 


