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INTRODUCERE

Provocările economice și sociale cu care se con-
fruntă Republica Moldova impune necesitatea adop-
tării unei strategii de redresare a agriculturii, ţinând 
cont îndeosebi de perspectivele manifestării tot mai 
frecvente a secetelor.

Modelul industrial de intensificare a agricultu-
rii a neglijat importanţa restabilirii fertilităţii solului, 
având ca orientare primordială creșterea nivelului 
de producţie prin utilizarea unor măsuri cunoscute 
(îngrăşăminte minerale, pesticide, irigare, arătură, so-
iuri și hibrizi cu potenţial înalt de producție). Acest 
model (concept), cunoscut sub denumirea de „revo-
luţie verde”, iniţial a asigurat majorarea nivelului de 
producţie, cu timpul a stagnat, iar pe moment atestă 
o tendinţă de reducere [1; 2]. Mulţi cercetători con-
sideră că una dintre cauzele principale ale stagnării și 
micșorării nivelului de producţie este anume reduce-

rea fertilităţii solului [3; 4]. Or, în calitate de indica-
tor integral al fertilității solului servește materia or-
ganică a acestuia [5]. Datele obţinute în experienţele 
de câmp de lungă durată pe asolamentele și culturile 
permanente desfășurate la Institutul de Cercetări pen-
tru Culturile de Câmp „Selecţia” (mun. Bălţi) atestă 
o contribuție esențială a fertilităţii solului în formarea 
nivelului de producţie la așa culturi, crescute în asola-
ment pe fond fertilizat, ca floarea-soarelui și porum-
bul la boabe – 90-95 %, iar pentru grâul de toamnă și 
sfecla de zahăr – 75-85 % [1].

În condiţiile suprasaturării suprafeţelor  însămânţate 
cu culturi anuale, îndeosebi prășitoare, care nu dispun 
de o abundență de rădăcini capabile să restabilească 
cantitatea de materie organică a solului, mineralizată 
într-o măsură suficientă să asigure nivelul de produc-
ție preconizat și, concomitent, a deficitului cronic de 
gunoi de grajd aplicat, crește pericolul degradării ul-
terioare a calităţii (sănătăţii) solurilor de cernoziom.  
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Managementul durabil al solurilor presupune obţinerea 
productivității scontate la diferite culturi în paralel cu 
restabilirea materiei organice a solului. Despre modali-
tățile de determinare a bilanțului agronomic și ecologic 
de materie organică a solului se discută tot mai mult în 
literatura de specialitate  [6].

Scopul autorilor este de a determina cantitatea de 
materie organică mineralizată pentru obţinerea pro-
ducţiei scontate la diferite culturi în asolament cu și 
fără ierburi perene. Totodată, este evaluată capacitatea 
de compensare a pierderilor mineralizaţionale de ma-
terie organică a solului cu gunoi de grajd, obținut de 
la şeptelul de vite mari cornute, asigurate cu furaje din 
cadrul asolamentelor acceptate în gospodărie.

În așa mod, prin integrarea ramurilor de fitotehnie 
şi zootehnie, se preconizează revenirea la unul din-
tre principiile fundamentale de dezvoltare durabilă a 
agriculturii în fiecare gospodărie agricolă.

OBIECTUL ȘI METODELE DE CERCETARE

În studiul pentru zona de nord a Republicii 
Moldova au fost antrenate două asolamente model – 
unul cu amestec de ierburi perene şi altul fără ierburi 
perene. În baza producţiei medii obţinute pentru fi-
ecare cultură ca hrană pentru vacile mulgătoare s-a 
dedus cantitatea de nutrețuri produsă în unităţi nu-
tritive și proteină digestibilă. Corespunzător, s-a cal-
culat şeptelul de vaci de lapte, care poate fi asigurat 
cu nutrețuri din acest asolament pentru anii I, III și V 
de însuşire a asolamentelor. În baza cantității de gu-
noi de grajd produs și introdus în sol a fost determi-
nată cantitatea de humus nou format în sol. Ulterior 
s-a calculat cantitatea de materie organică a solului 
mineralizată pentru obţinerea recoltelor preconizate, 
pornind de la cantitatea de azot extrasă odată cu pro-
ducţia de bază și secundară, pe de o parte, și rapor-
tul dintre carbon și azot în materia organică a solului, 

pe de altă parte. Bilanţul materiei organice a solului a 
fost determinat prin compararea cantităţii de materie 
organică mineralizată pentru formarea producţiei și 
cantităţii noi formate de materie organică (humus) din 
resturile vegetale și gunoi de grajd. În articol se fac tri-
miteri la sursele bibliografice folosite pentru realizarea  
studiului.

REZULTATE ȘI DISCUȚII

Pentru prima dată în condiţiile Republicii Moldo-
va este întreprinsă tentativa de a prognoza cantitatea 
de materie organică a solului la etapa de planificare 
a asolamentelor în vederea asigurării unei dezvoltări 
durabile a gospodăriilor agricole. Pentru calcule au 
fost folosite două asolamente, fiecare a câte 9 câm-
puri în cadrul aceleiași gospodării agricole model, cu 
dimensiunea medie a unui câmp de 50 ha. Suprafața 
totală a gospodăriei este de 900 ha. Producțiile au fost 
stabilite reieșind din nivelul obținut pe parcursul ul-
timilor cinci ani în gospodăriile agricole din nordul 
Republicii Moldova.

În tabelele 1, 2, şi 3 sunt prezentate trei variante ale 
nivelului de producţie, obţinut în anii I, III, și V de la 
începutul rotaţiei culturilor în asolament. Se presupu-
ne că odată cu însuşirea asolamentelor, de la primul la 
al cincilea an producţia culturilor va crește.

Întrucât producţia obținută va fi folosită pen-
tru alimentația taurinelor de lapte, s-a calculat ran-
damentul ambelor asolamente din gospodărie în 
unităţi nutritive (UN), energie metabolizabilă (Mj), 
proteină brută (PB) și proteină digestibilă (PD). La 
grâu, secară și floarea-soarelui pentru hrana vite-
lor mari cornute se folosesc tărâţa și şrotul (macu-
hul) – câte 20 și 37 % din producţia de bază, co-
respunzător. Producţia de bază pentru grâul de 
toamnă, secară și floarea-soarelui se indică în  
paranteze.

Tabelul 1 
Producerea nutrețurilor pentru taurine de lapte în două asolamente a câte 9 câmpuri în anul I 

 de însuşire pentru zona de nord a Republicii Moldova
Nr. 
aso-
lam. Rotaţia culturilor

Pr
od
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, 
t/

ha

Su
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i, 
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ția

 
to
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lă

, t
 

UN, t Mj PB, kg PD, kg

1

2

1. Borceag de primăvară  
+ amestec de lucernă și raigras 

20 50 1000 0,2 1,9 35 23

200 1900 35000 23000
1. Borceag de primăvară  

(porumb la siloz) 
20 50 1000 0,2 1,9 35 23

200 1900 35000 23000
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1

2

2. Amestec de lucernă și raigras 
25 50 1250 0,2 1,9 35 23

250 2375 43750 28750

2. Spelta + culturi succesive, 
tărâţe 20%

0,44 50 22 1,28 10,8 133 106

28,16 237,6 2926 2332
1

2

3. Amestec de lucernă și raigras 
15 50 750 0,2 1,9 35 23

150 1425 26250 17250

3. Porumb boabe 
3,5 50 175 1,33 12,2 103 73

232,8 2135 18025 12775
1

2

4. Grâu de toamnă,  
tărâţe 20%

0,6 
(3,0) 50 30 1,28 10,8 133 106

38,4 324 3990 3180

4. Soia  
1,7 50 85 1,45 14,7 319 281

123,3 1249,5 27115 23885
1

2

5. Spelta + culturi succesive,  
tărâţe 20% 

0,44 
(2,20) 50 22 1,28 10,8 133 106

28,16 237,6 2926 2332

5. Spelta + culturi succesive, 
tărâţe 20%

0,4 
(2,00) 50 20 1,28 10,8 133 106

25,6 216 2660 2120
1

2

6. Soia 
1,7 50 85 1,45 14,7 319 281

123,25 1249,5 27115 23885

6. Mazăre boabe 
1,2 50 60 1,18 11,1 218 192

70,8 666 13080 11520
1

2

7. Porumb boabe 
3,5 50 175 1,33 12,2 103 73

232,75 2135 18025 12775

7. Orz de toamnă  
2,5 50 125 1,15 10,5 113 85

143,8 1312,5 14125 10625
1

2

8. Secară de toamnă + 
culturi succesive,  

tărâţe 20 %  

0,549 
(2,7) 50 27 1,15 10,3 120 91

31,05 278,1 3240 2457

8. Spelta + culturi succesive, 
tărâţe 20 % 

0,4 
(2,00) 50 20 1,28 10,8 133 106

25,6 216 2660 2120
1

2

9. Floarea-soarelui,  
șrot 37 %  

0,74 
(2,0) 50 37 1,31 12,65 135 108

48,47 468,05 4995 3996

9. Floarea-soarelui,  
șrot 37 %  

0,74 
(2,0) 50 37 1,31 12,65 135 108

48,47 468,05 4995 3996
TOTAL                                                   900 2000,61 209998

Şeptelul de vaci mulgătoare, capete 417 420
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Tabelul 2
 Producerea nutrețurilor pentru taurine de lapte în două asolamente a câte 9 câmpuri în anul III 

de însușire pentru zona de nord a Republicii Moldova
Nr. 
aso-
lam.

Rotaţia culturilor Producţia,  
t/ha

Suprafața 
câmpului, 

ha

Producţia 
totală, t UN, t Mj PB, kg PD, kg

1

2

1. Borceag de primăvară 
+ amestec de lucernă + 

reigras 

25 50 1250 0,2 1,9 35 23

250 2375 43750 28750

1. Borceag de primăvară 
(porumb la siloz) 

23 50 1150 0,2 1,9 35 23
230 2185 40250 26450

1

2

2. Amestec de lucernă + 
reigras 

28 50 1400 0,2 1,9 35 23
280 2660 49000 32200

2. Spelta + culturi  
succesive, tărâţe 20 % 

0,5 (2,5) 50 25 1,28 10,8 133 106
32 270 3325 2650

1

2

3. Amestec de lucernă + 
reigras

17 50 850 0,2 1,9 35 23
170 1615 29750 19550

3. Porumb boabe
4,5 50 225 1,33 12,2 103 73

299,3 2745 23175 16425
1

2

4. Grâu de toamnă,  
tărâţe 20 %  

0,8 (4,0) 50 40 1,28 10,8 133 106
51,2 432 5320 4240

4. Soia
2,2 50 110 1,45 14,7 319 281

159,5 1617 35090 30910
1

2

5. Spelta + culturi  
succesive 

0,5 (2,5) 50 25 1,28 10,8 133 106
32 270 3325 2650

5. Spelta + culturi  
succesive, tărâţe 20 % 

0,5 (2,5) 50 25 1,28 10,8 133 106
32 270 3325 2650

1

2

6. Soia 
2,2 50 110 1,45 14,7 319 281

159,5 1617 35090 30910

6. Mazăre boabe 
1,7 50 85 1,18 11,1 218 192

100,3 943,5 18530 16320
1

2

7. Porumb boabe  
4,5 50 225 1,33 12,2 103 73

299,3 2745 23175 16425

7. Orz de toamnă 
3 50 150 1,15 10,5 113 85

172,5 1575 16950 12750
1

2

8. Secară de toamnă +  
culturi succesive,  

tărâţe 20 %  

0,7
(3,5) 50 35 1,15 10,3 120 91

40,25 360,5 4200 3185

8. Spelta + culturi  
succesive, tărâţe 20 %  

0,5 (2,5) 50 25 1,28 10,8 133 106

32 270 3325 2650

1

2

9. Floarea-soarelui,  
șrot 37 %   

1,04 (2,8) 50 52 1,31 12,65 135 108
68,12 657,8 7020 5616

9. Floarea-soarelui,  
șrot 37%  

1,04
(2,8) 50 52 1,31 12,65 135 108

68,12 657,8 7020 5616

TOTAL                                                    900 2475,99 23265,6 351620 259947

Şeptelul de vaci mulgătoare, capete 516 520
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Tabelul 3 
Producerea nutrețurilor pentru taurine de lapte în două asolamente a câte 9 câmpuri în anul V 

de însuşire pentru zona de nord a Republicii Moldova 
Nr. 
aso-
lam.

Rotaţia culturilor Producţia, 
t/ha

Suprafața 
câmpului, 

ha

Producţia 
totală, 
tone

UN, t Mj PB, kg PD, kg

1

2

1. Borceag de primăvară + 
amestec de lucernă + raigras 

25 50 1250 0,2 1,9 35 23

250 2375 43750 28750

1. Borceag de primăvară 
(porumb la siloz) 

25 50 1250 0,2 1,9 35 23
250 2375 43750 28750

1

2

2. Amestec de lucernă + 
raigras 

30 50 1500 0,2 1,9 35 23

300 2850 52500 34500

2. Spelta + culturi succesi-
ve , tărâţe 20 % 

0,6 (3,0) 50 30 1,28 10,8 133 106

38,4 324 3990 3180
1

2

3. Amestec de lucernă + 
raigras 

20 50 1000 0,2 1,9 35 23

200 1900 35000 23000

3. Porumb boabe 
5,5 50 275 1,33 12,2 103 73

365,8 3355 28325 20075

1

2

4. Grâu de toamnă,  
tărâţe 20 %  

1 (5,0) 50 50 1,28 10,8 133 106
64 540 6650 5300

4. Soia 
2,5 50 125 1,45 14,7 319 281

181,3 1837,5 39875 35125
1

2

5. Spelta + culturi  
succesive, tărâţe 20 % 

0,6 (3,0) 50 30 1,28 10,8 133 106

38,4 324 3990 3180
5. Spelta + culturi succesive, 

tărâţe 20 %  
0,6 (3,0) 50 30 1,28 10,8 133 106

38,4 324 3990 3180
1

2

6. Soia  
2,5 50 125 1,45 14,7 319 281

181,3 1837,5 39875 35125

6. Mazăre boabe 
2 50 100 1,18 11,1 218 192

118 1110 21800 19200
1

2

7. Porumb boabe  
6 50 300 1,33 12,2 103 73

399 3660 30900 21900

7. Orz de toamnă 
4 50 200 1,15 10,5 113 85

230 2100 22600 17000
1

2

8. Secara de toamnă + cul-
turi succesive, tărâţe 20 % 

0,8 (4,0) 50 40 1,15 10,3 120 91
46 412 4800 3640

8. Spelta + culturi succesive, 
tărâţe 20% 

0,6(3,0) 50 30 1,28 10,8 133 106
38,4 324 3990 3180

1

2

9. Floarea-soarelui,  
șrot 37 %   

1,18 (3,2) 50 59 1,31 12,65 135 108

77,29 746,35 7965 6372

9. Floarea-soarelui,  
șrot 37 %  

1,3 () 50 65 1,31 12,65 135 108
85,15 16,572 1708 14580

TOTAL                                                                       900 2901,29 26410,92 395458 306037

Şeptelul de vaci mulgătoare, capete 604 612
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Este evident că, odată cu majorarea nivelului de 
producţie a culturilor, sporește și productivitatea aso-
lamentelor, exprimată în unităţi nutritive și proteină 
digestibilă. Corespunzător, crește numărul de capete 
de vaci mulgătoare care pot fi asigurate cu nutrețuri. 
Bineînţeles că pentru obţinerea a 4 000 litri de lapte 
de la o vacă furajată este nevoie și de alte nutreţuri 
grosiere și suculente care pot fi obţinute în cadrul  
gospodăriei.

În tabelul 4 este prezentată cantitatea de nutrețuri 
produsă în unităţi nutritive și proteină digestibilă în 
întregime pe gospodărie pentru cele trei variante pro-
puse după nivelul de producţie în anii I, III și V de 
însuşire a asolamentelor. În baza furajelor produse 
s-a determinat numărul de vaci de lapte care pot fi 
întreţinute reieșind din cantitatea de unităţi nutritive 
și de proteină digestibilă. S-a calculat că pentru obţi-
nerea a 4 000 litri de lapte pe an (productivitatea me-
die pe Republica Moldova) este nevoie de 4 800 unităţi 
nutritive și un minim de 104 g de proteină digestibilă 
la fiecare unitate nutritivă, adică 500 kg/cap/an.

Tabelul 4 
Cantitatea de unități nutritive (tone) și proteină digestibilă (kg) la diferite nivele de producţie a cultu-

rilor în asolament și şeptelul de animale asigurat cu nutrețuri la o suprafață de 900 ha teren arabil 

Indicatori Anul I de însuşire  
a asolamentului

Anul III de însuşire  
a asolamentului

Anul V de însuşire  
a asolamentului

Producerea de unităţi nutritive (UN), 
tone 2000,61 2475,99 2901,29

Producerea de proteină digestibilă 
(PD), kg 209998 259947 306037

Numărul de vaci mulgătoare care pot fi 
întreţinute reieșind din cantitatea  

de UN și PD
417/420 516/520 604/612

Tabelul 5 
Cantitatea de gunoi de grajd și azot produse de şeptelul de vaci mulgătoare în anii de însuşire  

a asolamentelor pe suprafața de 900 ha teren arabil

Nr. Indicatori Anul I de însuşire  
a asolamentelor

Anul III de însuşire
a asolamentelor

Anul V de însuşire  
a asolamentelor

1 Gunoi de grajd cu așternut,  
total tone 6426 7956 9364

2 Gunoi de grajd cu așternut,  
t/ha 7,1 8,8 10,4

3 Carbon în gunoi de grajd  
cu așternut, t/ha

7,1 × 25% × 50% =
0,888

8,8 × 25% × 50% =
1,10

10,4 × 25% × 50% =
1,30

4 Gunoi de grajd cu așternut,  
total tone 0,266 0,330 0,390

5 Gunoi de grajd cu așternut,  
total tone 39,8 49,3 58,2

Excreţiile medii zilnice și anuale, inclusiv de azot, 
pentru taurine constituie: 25,0 kg/cap/zi dejecții soli-
de; 12,0 kg/cap/zi dejecții lichide; 5,0 kg/cap/zi așter-
nut de paie; 42,0/37,0 kg/cap/zi total dejecții cu/fără 
așternut; 15,3/13,5 t/cap/an total dejecții pe an cu/fără 
așternut; 5,6/4,6 kg/tonă conținutul de azot cu/fără 
așternut; 85,8/62,1 kg de azot/cap/an la numărul de 
excreții cu/fără așternut [7, p. 316]. 

Cantitatea de gunoi de grajd și azot produsă de 
şeptelul de vaci mulgătoare în anii de însuşire a asola-
mentelor pe suprafața de 900 ha teren arabil este pre-
zentată în tabelul 5.

Potrivit datelor experimentale, conţinutul de sub-
stanță uscată în gunoiul de grajd constituie 25 %, iar 
conţinutul de carbon în masa uscată – 50 %. Coefici-
entul de humificare a gunoiului de grajd este de 30 %. 
O tonă de gunoi de grajd proaspăt contribuie la for-
marea a 37,5 kg de humus (1000 × 25 (masă uscată) × 
0,50 (conținut de carbon în masa uscată) × 0,30 (coefi-
cient de humificare). Pentru asigurarea unei dezvoltări 
durabile a sectorului agrar este important ca fiecare 
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gospodărie să dispună la etapa de planificare a asola-
mentelor de date privind echilibrul între cantitatea de 
materie organică necesară pentru formarea producției 
scontate (prin mineralizarea materiei organice a so-
lului) și cantitatea nou formată de materie organică 
din resturile vegetale. În acest scop a fost determinat 
bilanțul materiei organice a solului în cadrul gospo-
dăriei agricole model din zona de nord a Republicii 
Moldova pe anii de însușire a asolamentelor. Tabelul 6 
oferă date pentru anul I.

În ce privește bilanțul materiei organice a solului 
pentru diferite asolamente în zona de nord a Republi-
cii Moldova în anul III, în asolament cu ierburi perene, 
acesta constituie: extrasul total de azot – 101,3 kg/ha; 
extrasul de azot din sol – 81,7 kg/ha; humusul nou for-
mat – 0,57 t/ha. Cantitatea de carbon mineralizat din 
materia organică a solului este de 817 kg/ha. Respectiv, 

în asolamentul fără ierburi perene extrasul total de azot 
constituie 104,2 kg/ha; extrasul de azot din sol – 102,8 
kg/ha; humusul nou format – 0,40 t/ha. Cantitatea de 
carbon mineralizat din materia organică a solului este 
de 1028,8 kg/ha.

În anul V de însușire, bilanțul materiei organice a 
solului pentru diferite asolamente în zona de nord a Re-
publicii Moldova, în asolamentul cu ierburi perene, con-
stituie: extrasul de azot din sol – 118,9 kg/ha; humusul 
nou format – 0,669 t/ha. Cantitatea de carbon minerali-
zat din materia organică a solului este de 1189,0 kg/ha.  
Respectiv, în asolamentul  fără ierburi perene, extrasul 
total de azot constituie 122,4 kg/ha; extrasul de azot din 
sol – 120,6 kg/ha; humusul nou format – 0,669 t/ha. 
Cantitatea de carbon mineralizat din substanța organi-
că a solului este de 1206,0 kg/ha.

Tabelul 6 
Bilanțul materiei organice a solului pentru diferite asolamente  

în zona de nord a Republicii Moldova, anul I de însuşire a asolamentului
a) asolament cu ierburi perene
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C
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,
t/

ha

Humus 
nou 

format,
t/ha

1

Borceag de pri-
măvară + ames-
tec de lucernă + 

raigras

20,0 126,0 113,4 6,0 5,4 2,16 8,1 3,2 0,7

2 Amestec de lu-
cernă + raigras 25,0 172,5 51,8 7,5 6,75 2,70 10,1 4,1 1,03

3 Amestec de lu-
cernă + raigras 15,0 103,5 31,1 4,5 4,05 1,62 6,1 2,4 0,6

4 Grâu  
de toamnă 3,0 99,0 99,0 3,0 3,3 1,32 4,95 2,0 0,4

5 Spelta + culturi 
succesive 2,2 72,6 72,6 2,2 2,42 0,97 3,63 1,5 0,3

6 Soia 1,7 110,5 110,5 1,7 1,7 0,68 2,55 1,0 0,23

7 Porumb 
boabe 3,5 80,5 80,5 3,5 3,85 1,54 5,78 2,3 0,4

8
Secara de toam-

nă + culturi 
succesive

2,7 89,1 89,1 2,7 2,97 1,19 4,46 1,8 0,36

9 Floarea- 
soarelui 2,0 80,9 80,0 2,0 3,6 1,44 5,4 2,2 0,30

TOTAL 80,9 0,48
Carbon mineralizat 

din materia organică 
a solului, kg/ha 

890,0 480,0
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b) asolament fără ierburi perene

Nr. Rotaţia culturilor
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bo
n Humus 

nou 
format,

t/ha

1
Borceag de primă-

vară (porumb  
la siloz)

20,0 126,0 113,4 6,0 4,8 1,92 2,9 0,6

2
Spelta + culturi 

succesive 2,2 72,5 72,6 2,2 2,42 0,97 1,5 0,3

3 Porumb boabe 3,5 80,5 80,5 3,5 3,85 1,54 2,3 0,4
4 Soia 1,7 110,5 110,5 1,7 1,7 0,69 1,0 0,23

5
Spelta + culturi 

succesive 2,0 66,0 66,0 2,0 2,2 0,88 1,3 0,26

6 Mazăre boabe 1,2 66,0 66,0 1,2 1,28 0,51 0,8 0,18
7 Orz de toamnă 2,5 67,5 67,5 2,5 2,75 1,10 1,6 0,32

8
Spelta+

culturi succesive 2,0 66,0 66,0 2,0 2,2 0,88 1,3 0,26

9 Floarea-soarelui 2,0 80,9 80,0 2,0 3,6 1,44 2,2 0,31
TOTAL 81,7 80,3 0,32

Carbon mineralizat din 
materia organică a solului, 

kg/ha 
817,0 883,3 320,0

Orice bilanţ, inclusiv de materie organică a solului, 
cuprinde partea de venituri și cheltuieli. În partea de 
cheltuieli se includ pierderile mineralizaţionale de ma-
terie organică a solului (prin carbon) pentru formarea 
producţiei scontate în anii I, III și V de însuşire a asola-
mentelor. În partea de venit se include aportul diferitor 
surse de materie organică a solului în formă de carbon 
(resturi vegetale, gunoi de grajd, paie etc.). Pierderile 
mineralizaţionale pentru formarea producţiei se deter-
mină după cantitatea de azot extras odată cu producţia 
de bază și secundară. Extrasul de azot pentru forma-
rea unei tone de producţie principală și secundară [8], 
constituie: la grâu de toamnă 33 kg, orz 27 kg, porumb 
boabe 23 kg, floarea-soarelui 40 kg, sfecla de zahăr 4 kg, 
soia 65 kg, mazăre 55 kg, lucernă (fin) 23 kg, borceag 
(fin) 21 kg. De menționat că lucerna pe fond fertilizat 
folosește 70 % de azot din atmosferă și 30 % din sol, iar 
borceagul pe fond fertilizat folosește 10 % de azot din 
atmosferă și 90 % din sol.

Date experimentale privind capacitatea culturilor 
leguminoase de a fixa azotul atmosferic pe diferite fon-
duri de fertilizare sunt insuficiente în Republica Moldo-
va și necesită a fi precizate în cercetările ulterioare.

După cantitatea de azot extrasă din sol se determină 
cantitatea de carbon mineralizată din materia organică 
a solului. Analizele solului efectuate pe cernoziomul ti-
pic din stepa Bălţiului arată un raport dintre carbon și 
azot în mărime de 11 : 1. 

Prin multiplicarea cu 11 a cantităţii medii de azot 
extras din sol pe asolament deducem cantitatea de 
materie organică a solului (după carbon) pentru ob-
ținerea recoltelor scontate în anii de însuşire a asola-
mentelor.

O sursă esențială de compensare a pierderilor de 
materie organică din sol sunt resturile vegetale. În 
scopul determinării cantităţii de resturi vegetale ale 
diferitor culturi s-au folosit coeficienţii în raport cu 
producţia de bază la recoltarea culturilor în urma ge-
neralizării unui volum enorm de date experimenta-
le obţinute de diferiţi cercetători. Astfel, coeficienţii 
pentru determinarea conţinutului de resturi vegetale 
la recoltarea culturilor după producţia de bază [9] 
sunt următorii: la grâu de toamna 1,1, orz de pri-
măvară 0,9, mazăre boabe 1,07, porumb boabe 1,1, 
porumb la siloz 0,16, floarea-soarelui 1,8, sfeclă de 
zahăr 0,075, borceag la fân 0,8, ierburi perene la fân 
0,85 – 0,90. 

Pentru ierburile anuale și perene la masă verde, 
s-a obținut un conţinut de masă uscată în volum de 
30 %. Cantitatea de resturi vegetale determinată prin 
spălarea rădăcinilor la recoltarea culturilor reflectă 
cantitatea reală existentă la momentul înfloririi cul-
turilor (cu formarea cantităţii maxime de rădăcini) și 
cantitatea de exudate emanate de plante pe parcursul 
perioadei de vegetaţie. În acest scop masa rădăcinilor 
a fost multiplicată cu 1,5.
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Conținutul de carbon în masa uscată a resturi-
lor vegetale pentru diferite culturi este relativ stabil 
și constituie 40 %. În schimb, o diferență esențială 
se atestă în ce privește conținutul de azot, în special 
pentru culturile leguminoase.

Capacitatea de humificare și acumulare a humu-
sului nou format diferă la diverse culturi. Astfel, după 
Lîcov A.M.,1979; Banaru A. ș.a. [10; 11], coeficienții 
de humificare a resturilor vegetale sunt următorii: 
grâu de toamnă, secară, orz, porumb la boabe 0,20, 
mazăre, măzăriche, soia 0,23, floarea-soarelui 0,14, 
porumb la siloz 0,17, sfecla de zahăr 0,10, ierburi pe-
rene la masă verde 0,25, ierburi anuale (măzăriche + 
ovăz) 0,22, cartofi, legume, bostănoase 0,13. 

Determinarea coeficienţilor de humificare con-
stituie o problemă știinţifică dificilă sub aspect me-
todic. Folosirea atomilor de carbon marcați (14C) este 
costisitoare și variază în funcție de factorii biotici și 
abiotici. Aceștia urmează să fie precizați prin studiile 
ulterioare.

Prin multiplicarea cantităţii de resturi vegetale 
exprimată în carbon la coeficientul de humificare, se 
determină cantitatea de humus nou format în asola-
mentele analizate pe anii de însuşire. În tabelul 7 este 
prezentată cantitatea de materie organică mineralizată 
pentru formarea producţiei pe fiecare asolament și în 
întregime pe gospodărie, pe de o parte, și cantitatea de 
materie  organică formată la humificarea resturilor ve-
getale și a gunoiului de grajd obținută de la şeptelul de 
vaci mulgătoare asigurate cu furaje în gospodărie, pe de 
altă parte.

CONCLUZII 

1. Restituirea cantităţii de materie organică a solu-
lui mineralizată pentru formarea producţiei în asola-
ment este baza dezvoltării durabile a sectorului agrar.

2. Diminuarea fertilităţii solului a cauzat reduce-
rea calităţii (sănătăţii) solurilor de cernoziom și a ca-
pacităţii de adaptare la schimbările climaterice.

3. Se propune un model de evaluare a asigurării ta-
urinelor de lapte cu nutrețuri și, concomitent, a capa-
cităţii asolamentelor de a compensa, împreună cu gu-
noiul de grajd, pierderile mineralizaţionale de materie 
organică a solului pentru formarea nivelului scontat 
de producţie.

4. Alocarea a 15,6 % în structura suprafețelor de 
însămânţare a gospodăriei sub amestec de ierburi 
perene (lucernă + raigras) nu asigură, împreună cu 
cantitatea de gunoi de grajd produsă, compensarea 
pierderilor mineralizaţionale ale materiei organice a 
solului în asolament. În acest scop este necesară folo-
sirea suplimentară a 5,9, 8,0 și 9,4 t/ha gunoi de grajd 
la cea deja produsă de vitele mari cornute pentru lapte 
asigurate cu furaje – 7,1, 8,8 și 10,4 t/ha, corespunzător 
pentru anii I, III și V de însuşire a asolamentelor.

5. În vederea compensării pierderilor mineraliza-
ţionale de materie organică a solului pentru formarea 
nivelelor scontate de producție în anii I, III și V de 
însuşire a asolamentelor cu 33,5 % culturi prășitoare 
și 66,7 % culturi de semănat compact, inclusiv 5,6 % 
amestec de ierburi perene, este necesar de introdus 
13,0, 16,6 și 19,8 t/ha gunoi de grajd, corespunzător.

6. Pierderile mineralizaţionale de materie organică 
a solului pentru formarea producţiei scontate cresc oda-

Tabelul 7
Bilanţul materiei organice a solului, calculat după conținutul de carbon pentru asolamentul cu și fără 

ierburi perene și în întregime pe gospodărie pentru anii de însuşire a asolamentelor, kg/ha

Anul de însuşire 
a asolamentului

Asola-
ment

Pierderi 
(mineraliza-
rea materiei 

organice)

Venit (humus  nou format) din: Bilanţul 
de materie 
organică  
a solului

Cantitatea suplimen-
tară de gunoi de grajd 
necesară pentru com-
pensarea deficitului, t

Resturi 
vegetale

Gunoi  
de grajd Total

I
1 890,0 480,0
2 883,3 329,0

total 886,7 400,0 266,0 666,0 -220,7 5,9

III
1 1114,0 570,0
2 1113,2 400,0

total 1113,6 485,0 330,0 815,0 -298,6 8,0

V
1 1308,0 669,0
2 1326,6 480,0

total 1317,3 574,5 390,0 964,5 -352,8 9,4

Notă: 1 – asolament cu ierburi perene;  2 – asolament fără ierburi perene.
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tă cu majorarea nivelului de producţie. De aceea, conco-
mitent cu extinderea soiurilor (hibrizilor) și tehnologii-
lor de cultivare a lor, care asigură un potenţial mai înalt 
de producţie, este necesar să fie întreprinse măsuri de 
management raţional al solului în vederea compensării 
deficitului sporit de materie organică a solului.

7. Urmează a fi stabilite diferite modele de compen-
sare a pierderilor mineralizaţionale de materie organică 
a solului prin lărgirea suprafeţelor sub ierburile perene 
(amestec de lucernă și raigras) ca fiind cele mai eficiente 
în ce privește acumularea materiei organice în sol cu fi-
xarea biologică concomitentă a azotului din atmosferă, 
ameliorarea proprietăţilor agrofizice ale solului pentru 
acumularea apei, îndeosebi în condiţii de secetă și pen-
tru producerea surselor alternative de energie.

8. Importanţa soluţionării problemelor ce ţin de 
asigurarea securităţii alimentare și energetice a ţării 
împreună cu ameliorarea calităţii mediului ambiant 
și sănătăţii oamenilor impun necesitatea lansării unui 
program ştiințific de stat cu caracter interdisciplinar 
orientat spre dezvoltarea durabilă a întregii societăţi.
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