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Istoria ICCC „Selecţia” este indispensabilă de 
istoria dezvoltării agriculturii în  Republica Moldo-
va. Pornind de la o Staţiune Experimentală, Institu-
tul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecţia” 
a evoluat într-una din instituţiile ştiinţifi ce care de-
termină progresul tehnico-ştiinţifi c în ramura cultu-
rilor de câmp.

La 1 iulie 1944, prin Hotărârea Consiliului Co-
misarilor Poporului al URSS nr. 737, a fost fonda-
tă Staţiunea de Stat Experimentală Moldovenească 
pentru Ameliorare cu sediul la Bălţi. Staţiunea a fost 
amplasată pe terenuri de stat şi era alcătuită din trei 
subdiviziuni pe o suprafaţă de circa 1000 ha. 

Subdiviziunea centrală, cu sediul la Bălţi, în-
globa terenurile fostei episcopii, al şcolii normale, 
mănăstirii şi gospodăriei avocatului Ionescu. Sub-
diviziunea a doua era amplasată pe terenurile fos-
tei Camere Agricole, iar subdiviziunea a treia – în 
partea de nord-est a oraşului Bălţi, la o depărtare 
de 15 km de urbe, pe terenurile fostei gospodării a 
colonelului Todta.

Cercetările se desfășurau preponderent pe tere-
nurile primei subdiviziuni. Un merit deosebit apar-
ţine celor care au stat de la bun început la cârma 
staţiunii şi subdiviziunilor sale, care au făurit un 
autentic monument al naturii – sistemul de fâşii de 
pădure pe toată suprafaţa staţiunii şi rezervoare de 
apă, care s-au păstrat până astăzi. Acest „carcas ver-
de” reprezintă un model de organizare şi exploatare 
raţională a terenurilor agricole în condiţii de stepă 
cu defi cit de umiditate. Un merit deosebit în crea-
rea acestui monument al naturii îi aparţine primului 
director ai staţiunii M. Liubcenco, şefi lor celor trei 
subdiviziuni de producere L. Curinoi, I. Prepeliţa, 
A. Mironov, A. Sikorski şi colaboratorilor Secţiei de 
agrotehnică S. Gherman şi A. Voitovici. Un aport 
considerabil în constituirea staţiunii ca instituţie şti-
inţifi că l-au avut distinșii cercetători M. Liubcenco, 
V. Latcenco, M. Sidorov, N. Lebedev, T. Polevoi, 
M. Maţîna, P. Corobco, T. Civaşaev, V. Gordienco, 
M. Nazarenco ş.a.

Staţiunea Experimentală de Stat pentru Ameli-
orare şi-a onorat cu cinste menirea – de a crea noi 
soiuri de culturi de câmp în Republica Moldova. 
La Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor au 
fost transmise 23 soiuri şi hibrizi, din care 8 au fost 
omologaţi. Printre soiurile şi hibrizii creaţi iniţial la 
Bălţi putem enumera: soiul de fasole Moldavska-
ia belaia ulucşennaia, de soia Belţkaia 636, care au 
fost în omologare o perioadă îndelungată de timp. 
E necesar de menţionat că la Bălţi au fost elaborați 
primii hibrizi de porumb – Moldavskii 1 şi Molda-
vskii 2, iar mai apoi hibridul VIR 25.

Imediat după fondarea staţiunii, a fost conştien-
tizat faptul că valorifi carea potenţialului soiurilor şi 
hibrizilor creaţi e imposibilă fără respectarea unor ce-
rinţe faţă de tehnologiile de cultivare a solurilor noi. 
Astfel, au demarat cercetările în domeniul agrotehni-
cii şi anume: amplasarea culturilor după premergători 
în asolament, studierea diferitelor procedee de lucra-
re a solului, fertilizare a plantelor, elemente particu-
lare de tehnologii la creşterea diferitelor culturi ş. a.

În anul 1956, în baza Staţiunii Experimentale 
de Stat pentru Ameliorare şi a Secţiei de Fitotehnie 
a Filialei Moldoveneşti a Academiei de Ştiinţe din 
URSS a fost creat Institutul Moldovenesc de Cerce-
tări Ştiinţifi ce în domeniul Agriculturii, transformat 
ulterior în Institutul Moldovenesc de Cercetări Şti-
inţifi ce pentru Ameliorarea, Producerea de Seminţe 
şi Tehnologia Culturilor de Câmp (1961), iar mai 
apoi în Institutul de Cercetări Ştiinţifi ce pentru Cul-
turile de Câmp (1972). Concomitent, acestuia i-au 
fost atribuite suplimentar 555 ha de teren agricol, 
care aparţineau anterior fostului colhoz „Lenin” din 
satul Pământeni, majoritatea locuitorilor căruia erau 
lucrătorii subdiviziunilor ştiinţifi ce ale institutului.

Cercetătorii au transmis la Comisia de Stat pen-
tru Testarea Soiurilor de Plante 42 de soiuri şi hi-
brizi, dintre care 10 au fost omologaţi. La fel ca şi 
în perioada precedentă, multe din soiurile create la 
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Bălţi s-au menţinut un timp îndelungat în sfera pro-
ducţiei. Soiurile de mazăre Cormovoi 226 şi Cor-
movoi 24 au fost omologate concomitent în regiu-
nile Nicolaev şi Crimeea din Ucraina, în Kazahstan 
şi Federaţia Rusă. O contribuţie deosebită la crearea 
soiurilor enumerate au adus: la grâul de toamnă – 
P. Corobco; la orzul de toamnă – V. Latcenco şi 
I. Nişcii; la măzăriche şi soia – V. Gordienco, 
V. Latcenco şi I. Tcacenco; la măzărichea de primă-
vară  –  Irina Procofi ev.

În această perioadă, la institut au fost fondate 
experienţe de lungă durată pe asolamente, pe fer-
tilizarea culturilor în asolament, pe irigare în aso-
lament ş. a. Un merit deosebit în această activita-
te le revine savanţilor M. Sidorov, N. Lebedev, 
I. Liberştein, P. Kibasov, M. Maţîna. Cot la cot cu 
ei au lucrat în diferite perioade de timp Gh. Şonţu, 
L. Nica, Iu. Bondarenco, V. Cazanji, C. Cebotari, 
Zinaida Naconecinîi ş.a.

O etapă nouă în activitatea Institutului de Cer-
cetări pentru Culturile de Câmp a început în 1973, 
odată cu formarea în baza institutului şi celor 14 
gospodării semincere, amplasate în diferite zone ale 
Republicii Moldova, a Asociaţiei Ştiinţifi ce de Pro-
ducere „Selecţia”. În perioada 1973 – 1993 au fost 
selectate 134 soiuri şi hibrizi, din care 39 au fost 
omologaţi. A crescut considerabil arealul geografi c 
de răspândire a soiurilor şi hibrizilor creaţi la Bălţi.

Printre soiurile şi hibrizii omologaţi în aceas-
tă perioadă în republică putem enumera: soiurile 
de  grâu de toamnă  Dnestrovskaia 25, Piticul, Be-
lceanca 5; de orz de toamnă Iarna, Moldavskii 11; 
de sfeclă de zahăr  Moldavskaia odnosemeanaia 41; 
la fl oarea-soarelui o serie de hibrizi MPC; de soia 
– Bucuria, Beliţkaia 82; de fasole – Porumbiţa ş.a. 
Potenţialul soiurilor şi hibrizilor creaţi de ameliora-
torii institutului a fost destul de înalt, iar unii din ei 
au atestat indici record. Astfel, soiurile de grâu de 
toamnă Bugeac şi MPC 8204 au asigurat la Staţi-
unea Prjevalsk din Kirgizia obţinerea pentru prima 
dată a celor mai mari indici ai productivităţii grâului 
de toamnă în fosta URSS, corespunzător 12,18 şi 
11,81 t/ha.

Soiul de mazăre Ogoniok, omologat în Moldova 
în 1981, a asigurat cel mai înalt nivel de producţie 
în Lituania – 6,86 t/ha. Multe din soiurile create la 
Bălţi au fost omologate în diferite regiuni din fosta 
URSS. Soiurile de soia Bucuria, Dorinţa şi Scân-
teia, bunăoară, fuseseră  omologate în Kazahstan, 
Tadjikistan, Ucraina, în unele regiuni din Rusia; so-
iul de fasole Aluna – în Ucraina; soiul de măzăriche 
de primăvară Flora – în ţinutul Stavropol din Rusia; 
soiul de sfeclă de zahăr Moldavskaia odnosemeana-

ia 41 – în regiunea Cernăuţi din Ucraina ş.a.
Un aport deosebit la crearea acestor soiuri şi 

hibrizi au avut: academicianul I. Untilă, doctorii în 
ştiinţe agricole N. Golban, Victoria Corobco, Irina 
Procofi ev, A. Hangan, M. Buciucianu ş.a. 

De menţionat că activitatea de creare a noilor 
soiuri şi hibrizi era însoţită de elaborarea tehnologi-
ilor de cultivare a culturilor de câmp în cadrul sis-
temelor modeme de agricultură. În paralel cu par-
ticularităţile generale ale elementelor agrotehnice 
(rotaţia culturilor, lucrarea solului, fertilizarea, iri-
garea, mecanizarea, producerea seminţelor), au fost 
elaborate şi elementele particulare din tehnologiile 
de cultivare a culturilor de câmp (epocile şi normele 
de însămânţare, densitatea plantelor ş.a.).

Experienţele de lungă durată fondate la Bălţi au 
servit ca bază pentru elaborarea sistemului de agri-
cultură existent în Moldova. Ele reprezintă conco-
mitent o sursă documentară pentru perfecţionarea 
acestuia. În anul 1989, pentru prima dată în fosta 
URSS, la Bălţi s-au făcut experienţe polifactoriale 
pe agricultura ecologică. Au fost perfecţionate ex-
perienţele de lungă durată întreprinse în perioada 
anterioară. Începând cu 1996, în experienţe polifac-
toriale se studiază acţiunea şi interacţiunea rotaţiei 
culturilor, diferitelor sisteme de lucrare şi fertilizare 
în asolament fără folosirea substanţelor chimice în 
lupta cu bolile, dăunătorii şi buruienile. O contri-
buţie esenţială în elaborarea sistemului intensiv de 
creştere a culturilor furajere îi revine academicianu-
lui M. Lupaşcu, care, în 1977, împreună cu un grup 
de colaboratori ai Institutului au fost desemnați cu 
Premiul de Stat în domeniul ştiinţei şi tehnicii din 
fosta URSS. Cercetările ştiinţifi ce la Institutul de 
Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecţia” şi în 
alte instituţii de profi l agrar din Republica Moldova, 
atât în fi totehnie, cât şi în zootehnie, sunt îndreptate 
spre sporirea nivelului de durabilitate în agricultură. 

La ameliorarea culturilor de câmp problema 
principală constă în crearea noilor soiuri şi hibrizi 
cu o capacitate înaltă de adaptare la factorii abiotici 
nefavorabili. Desigur că seceta tot mai frecventă din 
ultimii ani prezintă cel mai mare pericol nu numai 
pentru volumul de producţie, dar şi pentru calitatea 
ei. La cereale rezistența la iernare la fel rămâne una 
din caracteristicele principale ale soiurilor nou cre-
ate. Importanţa acestui parametru a fost confi rmată 
prin condiţiile de iernare ale anului 2002-2003, când 
majoritatea suprafeţelor culturilor de toamnă au fost 
compromise. Rezistenţa la boli şi dăunători, capa-
citatea plantelor de a înăbuşi buruienile determină 
în mare măsură posibilitatea reducerii substanţelor 
chimice în lupta cu bolile, dăunătorii şi buruienile.

Aniversări
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Referitor la tehnologiile de cultivare a culturilor 
de câmp e necesar de menţionat posibilitatea moder-
nizării lor în cadrul asolamentului. Alegerea corectă 
a premergătorilor, reducerea folosirii arăturii cu plug 
cu cormană, folosirea în cantităţi reduse a îngrăşă-
mintelor minerale este posibilă doar prin respectarea 
principiilor fundamentale de construire a asolamen-
tului. La rândul său, asolamentul nu poate asigura 
o dezvoltare durabilă a gospodăriei agricole fără o 
bună îmbinare cu ramura vităritului, fără o organi-
zare raţională a teritoriului etc. Transformarea sub-
stanţei organice a solului rămâne una din cele mai 
importante probleme în ştiinţa agricolă, care deter-
mină fertilitatea solului şi productivitatea culturilor.

ICCC „Selecţia” colaborează în direcţia creă-
rii noilor soiuri şi hibrizi în comun cu instituţii de 
cercetări ştiinţifi ce din Rusia, Ucraina, Bielorusia, 
România, Ungaria, Bulgaria, Turcia, Franţa. Cola-
boratorii Institutului participă activ la concursuri, 
conferinţe internaţionale şi naţionale.

Începând cu anul 2003, la Universitatea de Stat 
„A. Russo” din Bălţi a fost deschisă Facultatea de 
Știinţe ale Naturii şi Agroecologie. Odată cu deschi-
derea acestei facultăţi a devenit posibilă încadrarea 
personalului ştiinţifi c al institutului în procesul di-
dactic. Astfel, experienţa bogată de lucru acumulată 
de cadrele ştiinţifi ce este împărtăşită cu generaţia 
tânără – studenţi, viitorii colaboratori ştiinţifi ci şi 
specialişti de care institutul duce o lipsa evidentă. 

Pe lângă ICCC activează doctorantura la speci-
alităţile Agrotehnica, Ameliorarea plantelor, Protec-
ţia Plantelor.

În cele şapte decenii de activitate, la ICCC „Se-

lecţia” au fost selectate 332 soiuri de hibrizi, din 
care 148 au fost omologaţi, inclusiv 12 soiuri de 
grâu de toamnă, 14 soiuri de orz de toamnă, 15 so-
iuri de mazăre, 15 soiuri de soia, 12 soiuri de fasole, 
18 hibrizi de fl oarea-soarelui ş.a. 

Pe parcursul ultimilor 10 ani, în Comisia de Stat 
pentru testarea soiurilor au fost transmise 73 de so-
iuri şi hibrizi, din care 32 au fost omologaţi, inclusiv 
la cerealele păioase – 12 soiuri, la plantele legumi-
noase şi furajere – 15 soiuri, la fl oarea-soarelui – 
3 hibrizi şi la sfecla de zahăr – 2 hibrizi.

Actualmente,  pe câmpurile Republicii Moldo-
va se cultivă 66 de soiuri şi hibrizi creaţi la ICCC 
„Selecţia”, inclusiv 13 soiuri de grâu de toamnă, 
6 soiuri de orz de toamnă, 2 soiuri de orz de primă-
vară, 7 soiuri de soia, 6 soiuri de fasole, 8 soiuri de 
mazăre, 4 soiuri de lucernă, 4 soiuri de măzăriche 
de primăvară, 9 hibrizi de fl oarea-soarelui, 4 soiuri 
de sfecla de zahăr şi 4 soiuri de sfeclă furajeră.

În Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de 
plante pe moment se testează 38 de soiuri şi hibrizi 
creaţi la ICCC „Selecţia”.

Ponderea soiurilor şi hibrizilor creaţi la institut 
în numărul total de soiuri şi hibrizi incluşi în Catalo-
gul Soiurilor de Plante al Republicii Moldova la ora 
actuală constituie: la grâul de toamnă 27,7%; la or-
zul de toamnă 33,3%; la orzul de primăvară 33,3%; 
la soia 33,3%; la fasolea 66,6; la mazăre 15,5%; la 
lucernă 33,3%; la măzăriche de primăvară 100%; 
la fl oarea-soarelui 9,5% şi la sfecla de zahăr 7,1%.

În prezent, lucrările de cercetare sunt efectuate 
de 40 de colaboratori ştiinţifi ci, inclusiv 2 doctori 
habilitaţi şi 12 doctori în ştiinţe.  

Ședință în deplasare a CSȘDT al AȘM pe câmpurile experimentale ale ICCC „Selecția”


