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Summary: This article presents the results of 
fundamental and applied researches of the Institute 
obtained over 60 years in the following areas: pedo-
logy, soil erosion control, soil amelioration, agroche-
mistry, organic fertilizers, the utilization of waste-
waters, soil biology, microbiology and biochemistry. 
The results are refl ected in monographs, brochures, 
newsletters (bulletins), recommendations, metho-
dical instructions et al. Elaborations of the Institute 
have been argued for economically and ecologically.
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Rezumat: În acest articol sunt prezentate rezul-
tatele cercetărilor fundamentale şi aplicative ale In-
stitutului din ultimii 60 ani pe următoarele direcţii: 
pedologie, combaterea eroziunii solului, ameliorarea 
solului, agrochimie, îngrăşăminte organice, utilizarea 
apelor uzate, biologia şi biochimia, microbiologia so-
lului. Rezultatele sunt refl ectate în monografi i, bro-
şuri, buletine, recomandări, instrucţiuni metodice etc. 
Este argumentată efi cacitatea economică şi ecologică 
a elaborărilor Institutului.

Cuvinte-cheie: pedologie,  eroziunea solului, 
ameliorarea solului, agrochimie, biologia solului.

Condiţiile naturale ale Republicii Moldova, prin 
varietatea lor, au determinat formarea unei structuri 
unice a învelişului de sol. Din vremuri străvechi, 
solurile ţinutului nostru au fost apreciate ca foarte 
fertile. Renumitul cărturar din Grecia antică Hero-
dot, numit şi „părintele istoriei”, traversând terito-
riul dintre Prut şi Nistru a fost adânc impresionat de 
grosimea stratului humifer şi de vegetaţia ierboasă 
crescută abundent. Distinsul savant şi om de stat 
Dimitrie Cantemir, în opera sa de mare valoare şti-
inţifi că Descrierea Moldovei, tradusă în mai multe 
limbi, menţiona: „…câmpurile moldoveneşti, glori-
oase după fertilitatea sa, depăşesc cu mult tezaurul 
munţilor…”. Fondatorul pedologiei genetice, cele-

brul savant rus Vasilii Dokuceaev, care cu circa 130 
ani în urmă a studiat solurile Basarabiei, califi ca 
cernoziomul Câmpiei Moldovei ca fi ind un sol „de 
prima calitate”. Savantul cu renume mondial afi r-
ma că „… cernoziomul este mai preţios decât aurul, 
cărbunele de pământ şi petrolul…”. 

Revenirea academicianului Nicolae Dimo în 
1945 la baştină a avut o însemnătate deosebită pen-
tru dezvoltarea ştiinţei solului. Fondatorul pedolo-
giei contemporane în Moldova a argumentat necesi-
tatea organizării unui puternic Institut de Pedo-
logie, Agrochimie şi Ameliorare. Deja în 1946, în 
cadrul Filialei Moldoveneşti a Academiei de Ştiinţe 
a URSS, se organizează secţiile pedologie, agrochi-
mie, ameliorarea solului, biologia solului şi staţiu-
nea experimentală de combatere a eroziunii. La 16 
februarie 1953, prin ordinul nr.28 al Filialei Moldo-
veneşti al AŞ a URSS, în baza secţiilor  menţionate, 
a fost fondat Institutul de Cercetări pentru Pedolo-
gie, Agrochimie şi Ameliorare. 

În anul 1956 se întoarce în patrie un alt savant 
renumit, academicianul Ion Dicusar. Alături de Ni-
colae Dimo, el se antrenează în activitatea ştiinţifi că 
şi cea didactică ca profesor la Catedra de Pedologie 
şi Agrochimie a Universităţii de Stat din Chişinău. 
Academicianul Ion Dicusar, împreună cu profesorul 
Andrei Timoşenco,  fondează şcoala de agrochimişti 
din Moldova, laboratoarele agrochimice raionale, 
Serviciul Agrochimic de Stat.

Este destul de difi cil să expunem realizările In-
stitutului pe durata a 60 de ani. În acest răstimp  s-a 
schimbat structura lui, s-au modernizat şi reorgani-
zat laboratoarele, au venit directori şi  şefi  de secţii 
noi. În 1970 Institutul a obţinut un sediu nou, con-
struit după un proiect special. Laboratoarele acestu-
ia au fost dotate cu utilaj şi aparataj performant. La 
iniţiativa şi cu participarea activă a academicianului 
Andrei Ursu,  în anul 1973 a fost fondat Muzeul Pe-
dologic, unic, la nivel mondial, care serveşte pentru 
instruirea studenţilor în domeniile pedologiei, agro-
chimiei, ecologiei şi specialiştilor în agricultură şi 
silvicultură. Institutul dispune de una dintre cele 
mai bogate biblioteci de specialitate din republică, 
cu 50 de mii de unităţi de păstrare.

Fiecare secţie a înregistrat importante rezultate 
în plan teoretic şi aplicativ.

Astfel, Secţia Pedologie a valorifi cat următoa-
rele domenii:

1. Inventarierea şi cartografi erea solurilor. A 
început odată cu fondarea Institutului, dat fi ind că 
asemenea materiale practic lipseau. Lucrările s-au 
efectuat după un plan bine argumentat de academi-
cianul N.Dimo, numit „în trei trepte”: cartografi erea 
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solurilor la nivel de comună; întocmirea hărţilor şi 
studiilor pedologice raionale; generalizarea ma-
terialelor raionale şi întocmirea hărţilor pedologi-
ce republicane. Printre executanţii acestor lucrări 
importante, atât în plan teoretic, cât şi practic s-au 
numărat academicienii N.Dimo, I.Krupenikov, 
A.Ursu, doctorii în ştiinţă D.Balteanschi, I.Şestacov,  
B.Podîmov, Antonina Rodin, Ludmila Reabinin, 
A.Holmeţchi, Irina Şilihin. În anii 1959-1960 car-
tografi erea solurilor a fost fi nalizată, fi ecare colhoz 
şi sovhoz dispunând de Studiul pedologic şi Harta 
solurilor. În anul 1971 a fost editată Harta soluri-
lor Moldovei cu un tiraj de 10 000 de exemplare. În 
anul 1978 a fost editat Atlasul RSSM în care au fost 
incluse 16 hărţi pedologice. Pentru această lucrare, 
autorii au fost desemnaţi cu Premiul de Stat în do-
meniul Ştiinţei şi Tehnicii.

2. Geografi a solurilor. În baza studiilor pedolo-
gice efectuate pe parcursul anilor au fost delimitate 
provinciile şi raioanele pedologice. Materialele au 
fost editate în 1965 în monografi a Агропочвенное 
районирование Молдавской ССР, semnată de aca-
demicienii I. Krupenikov, A.Ursu, dr. D.Balteanschi, 
Antonina Rodin. Studiile în domeniul geogra-
fi ei solurilor au continuat şi deja în 1980 a fost 
publicată monografi a academicianului Andrei Ursu 
Почвенно-экологическое микрорайонирование 
Молдавии. Au fost delimitate şi identifi cate 80 de 
microraioane cu caracteristicile detaliate şi determi-
narea pretabilităţii lor pentru diferite folosinţe. 

În ultimii 30 de ani academicianul A. Ursu a 
dezvoltat această direcţie de cercetare sub aspect 
teoretic şi aplicativ. Rezultatele obţinute sunt refl ec-
tate în monografi ile: Raioanele pedogeografi ce şi 
particularităţile regionale de utilizare şi protejare a 
solurilor (Chişinău, 2006); Solurile Moldovei. Par-
tea a IV. Geografi a şi particularităţile regionale ale 
solurilor (Chişinău, 2011), menţionată cu premiul 
AŞM).

Materialele valorifi cate în cadrul investigaţiilor 
efectuate de respectiva direcţie de cercetare-dezvol-
tare se utilizează la fondarea Sistemului de agricul-
tură în Moldova, editat în 1967, 1976, 1982, 1989, 
precum şi la  întocmirea Programelor de Stat pentru 
conservarea şi sporirea fertilităţii solurilor,  aprobate 
de Guvernul Republicii Moldova în 2004 şi 2011. 

3. Bonitatea şi pretabilitatea solurilor. Pri-
mele rezultate au fost generalizate în monogra-
fi a Бонитировка почв и экономическая оценка 
земель в Молдавии, autori I. Krupenikov, N. 
Dodonov, editată în anul 1965. În 1967 au fost 
publicate Временная инструкция по бонитировке 
почв, autori I.Krupenikov, Raisa Luneov şi 

monografi a Бонитировка почв Молдавии для 
полевых культур, autori Raisa Luniova, Ludmi-
la Reabinin. Pe parcurs au fost editate instrucţiuni 
metodice privind bonitatea solurilor ocupate de 
plantaţiile pomicole, viticole şi culturile furajere. 
La îndeplinirea lucrărilor privind bonitatea soluri-
lor ameliorate, cu utilizarea metodelor matematice, 
a participat activ şi dr. Svetlana Marchin. Problema 
bonitării solurilor este actuală şi chiar acută în peri-
oada postprivatizării.

Determinarea pretabilităţii solurilor are o mare 
importanţă la amplasarea plantelor de cultură, înde-
osebi, la fondarea plantaţiilor pomiviticole. În acest 
scop academicianul A. Ursu şi colaboratorii dr. hab. 
în agricultură Zinaida Sinchevici, V. Hijneac, dr. în 
agricultură I. Marcov  şi al. au evidenţiat şi stabilit 
limitele admisibile ale proprietăţilor nefavorabile 
ale solurilor (solonetizare, salinizare, prezenţa car-
bonaţilor etc.). În baza cercetărilor au fost elaborate 
propuneri, instrucţiuni, îndrumări metodice. Lista 
lucrărilor ştiinţifi ce şi recomandărilor practice edi-
tate în anii 1970-1993 este prezentată în monografi a 
lui A.Ursu Solurile Moldovei (2011).

4. Chimia, geochimia şi mineralogia solurilor. 
Folosirea raţională a terenurilor agricole, obţinerea 
recoltelor scontate este imposibilă fără cunoaşterea 
însuşirilor şi compoziţiei chimice şi fi zice ale soluri-
lor. La acest compartiment în Institut s-a lucrat mult 
şi insistent. Vom menţiona în acest context următoa-
rele monografi i: Минералогия почвообразования в 
степной и лесостепной зонaх Молдавии. (1999, 
autor dr. hab. şt. agr. V.Alexeev); Гумус в почвах 
Молдавии и его трансформация под влиянием 
удобрений (1991, autor dr. şt. agr. Valentina Ganen-
co); Микроэлементы в компонентах биосферы 
Молдовы (2006, autor dr. în agr. V.Chiriliuc).

Au fost susţinute 4 teze de doctor în ştiinţe în 
domeniul geochimiei solurilor: Galina Strijov, 
N.Danilov, Tamara Leah, Jana Creidman.

5. Editarea monografi ilor. Sunt de remarcat  ur-
mătoarele studii ştiinţifi ce: I. Krupenikov. Черноземы 
Молдавии (1967), care a fost menţionată cu pre-
miul „V.V.Dokuceaev”; V. Grati. Лесные почвы 
Молдавии и их рациональное использование 
(1977); D. Balteanschi. Почвы Центральных 
Кодр (1979); Zinaida Sinchevici. Современные 
процессы в черноземах Молдавии (1989); 
A. Ursu. Атлас почв Молдавии с воспроиз-
водством из цветных профилей (1988); I. Krupe-
nikov. История почвоведения (1981), de două ori 
reeditată după hotare în limba engleză.

Echipa de autori sub redacţia şi participarea 
nemijlocită a academicienilor I. Krupenikov şi 
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A. Ursu au elaborat monografi a în III volume 
Почвы Молдавии, menţionată în anul 1989 cu 
Premiul de Stat în domeniul Ştiinţei şi Tehnicii.

În ultimii ani, colaboratorii secţiei (prof. V. Cer-
bari, dr. hab. V. Alexeev, dr. Tamara Leah, dr. Tatia-
na Ciolacu, dr. Marina Lungu, A. Burghelea, E. Var-
lamov, Ludmila Vrabie, Emilia Gropa, Maria Iur-
ciuc) perseverează în studierea genezei şi legităţilor 
amplasării spaţiale a solurilor, studierea compoziţiei 
mineralogice a solurilor, instituirea Sistemului In-
formaţional al Stării de Calitate a Solurilor la nivel 
de teren privatizat, comună, raion, republică, insti-
tuirea şi efectuarea monitoringului ecopedologic.

Eroziunea solului şi măsurile de minimali-
zare. Condiţiile naturale (relieful accidentat, ploile 
torenţiale, solurile, vegetaţia), precum şi exploa-
tarea neadecvată a solurilor favorizează eroziunea 
solului, care s-a extins pe o suprafaţă de circa 36 
la sută din terenurile agricole. Pierderile anuale di-
recte şi indirecte sunt colosale. Institutul studiază 
eroziunea solului şi elaborează tehnologii, procedee 
pentru minimalizarea ei. La începutul anilor 1960 
colaboratorii Institutului, sub conducerea profeso-
rului M. Zaslavschi, elaborează Schema generală 
a acţiunilor antierozionale. M.Zaslavschi editează 
în 1966 monografi a Эрозия почв и земледелие на 
склонах.

În anii 1970-1990, elaborările Institutului se 
implementează pe larg în gospodăriile agricole. În 
primul rând în gospodăriile experimentale, precum 
şi în cele model, care funcţionau în fi ecare raion.

În urma acumulării datelor experimenta-
le au fost elaborate recomandări şi lucrări fun-
damentale: V.Fedotov. Ливневая эрозия почв 
и лесомелиоративные меры борьбы с ней, 
(1980); A.Rojcov. Борьба с оврагами (1981); 
M.Voloşciuc. Восстановление пораженных 
оврагами земель (1983); Реконструкция скло-
новых земель, пораженных оврагами (1986); 
I.Constantinov. Защита почв от эрозии при ин-
тенсивном земледелии (1987); P.Smolianikov, 
Gh.Dobrovolschi. Закрепление оползневых 
земель для с.х. использования в МССР (1986). În 
rezolvarea acestei probleme (stabilizarea alunecă-
rilor active de teren) au participat, de asemenea, dr. 
E. Leib, V. Iacovlev, M. Odotiuc.

În 1988, Secţia combaterea eroziunii solului, 
în comun cu alte secţii, la solicitarea autorităţilor 
raionului, au elaborat Programul complex de sporire 
a fertilităţii solurilor raionului Cahul, lucrare  ac-
tuală şi în prezent. În 1991 colaboratorii secţiei au 
elaborat Schema acţiunilor antierozionale, care se 
implementa în practică.

Generalizarea materialelor  cartografi ce a per-
mis să se determine dinamica modifi cării cotei 
solurilor erodate în structura învelişului de sol [I. 
Krupenikov, Ecaterina Kuharuk]. Colaboratorii la-
boratorului dr. Ecaterina Kuharuk, Lilia Boaghe, 
colaboratorii ştiinţifi ci Gr. Dobrovolschi, L. Popov, 
V. Rusnac şi al. monitorizează pierderile de sol şi 
scurgerile lichide de pe versanţi, testează procedee 
tehnologice de combatere a eroziunii solului, im-
plementează complexul de măsuri de combatere a 
eroziunii în diferite zone pedoclimatice.

Secţia Ameliorarea Solurilor s-a făcut cunos-
cută prin cercetări valoroase în următoarele direcţii 
ştiinţifi ce:

1.Fizica şi regimul hidric ale solului. Acesta 
din urmă determină în mare măsură nivelul recol-
telor. În Institut problemei respective se acordă o 
atenţie permanentă. Deja în 1959 a fost  publica-
tă prima lucrare de generalizare privind însuşirile 
agrofi zice şi regimul hidric al principalelor soluri 
(autori dr. I. Şestacov, dr. Nadejda Rogovschi). Pe 
parcurs au fost efectuate studii profunde ale regi-
mului hidric al diferitor soluri (dr. A. Atamaniuc, 
I. Nicolaev) şi celui termic (I. Doneţ). În 1977 a fost 
editat îndrumarul Физические и мелиоративные 
свойства почв Молдавии, autori dr. A. Atamaniuc, 
P. Vladimir, Ludmila Carapetean. Actualmente, în 
Institut s-au acumulat destule materiale experimen-
tale privind proprietăţile fi zice (textura, structura, fi -
zico-mecanice) şi hidrice ale solurilor. Este oportu-
nă  generalizarea, prelucrarea matematică a datelor 
experimentale şi reeditarea îndrumarului respectiv 
pentru utilizarea rezultatelor în practică.

2. Ameliorarea solurilor. Cercetările vizează 
soloneţurile de stepă pe circa 25 mii ha, drenarea 
– desecarea solurilor cu exces de umiditate pe circa 
45 mii ha, exploatarea raţională a solurilor aluviale 
pe 230 mii ha, utilizarea raţională a solurilor irigate. 
Au fost întocmite şi editate monografi ile: I.Şestacov. 
Мелиорация засоленных почв Молдавии (1977); 
P.Suvac. Мелиорация мочаристых и солонцовых 
почв Молдавии (1977); P.Suvac. Окультуривание 
почв гидроморфных и автоморфных солонцово-
солончаковых комплексов при интенсивном 
земледелии Молдавии (1986).

Colaboratorii Secţiei Ameliorarea Solurilor 
dr. I. Şestacov, dr. P.Suvac, dr. B. Ropot, dr. P. Vla-
dimir, dr. hab. Gr. Stasiev, dr.V. Filipciuc, dr. Iu. 
Rozloga, dr. Iu. Moşoi, dr. V. Chiriliuc, Natalia Şa-
laghina, Tamara Şpacova şi al. au elaborat un şir de 
tehnologii, metode, procedee, recomandări, instruc-
ţiuni metodice, buletine de monitoring ecopedologi-
ce privind ameliorarea solurilor degradate.
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3. În anii 2005-2012, colaboratorii secţiei 
dr. V.Filipciuc, dr. Iu. Rozloga au elaborat Sistemul 
geoinformaţional al stării de calitate a învelişului 
de sol al Republicii Moldova. Acesta include un set 
de hărţi digitale la scara 1:50000, printre care: harta 
tipurilor şi subtipurilor de sol; harta solurilor ero-
date şi alunecărilor de teren; harta solurilor saline 
şi alcalice; harta texturii solurilor; harta capacităţii 
de producţie (notei de bonitate) ş.a. În total, au fost 
elaborate 13 hărţi digitale tematice care se aplică 
în diferite scopuri practice. Pentru dimensionarea 
fondului irigaţional, a fost elaborat SIG al calităţii 
apelor de suprafaţă. Banca de date este completată 
încontinuu.

Una din direcţiile de activitate a Institutului re-
prezintă agrochimia, o disciplină cu caracter teoretic 
şi practic. Aceasta se ocupă de studierea bilanţului 
humusului şi elementelor nutritive în sistemul sol-
plantă,  de controlul şi dirijarea fertilităţii solului, 
optimizarea nutriţiei minerale a plantelor de cultu-
ră, prin aplicarea fertilizanţilor. Secţia Agrochimie 
efectuează cercetări în următoarele direcţii:

1. Agrochimia elementelor nutritive. De menţi-
onat că primele experienţe cu îngrăşăminte au fost 
efectuate în anii  1910-1916. S-a stabilit efi cacitatea 
îngrăşămintelor cu fosfor. În perioada 1953-1965 au 
fost efectuate un şir de experienţe cu îngrăşăminte 
pe diferite tipuri şi subtipuri de sol. S-a stabilit că 
în condiţiile Moldovei îngrăşămintele sunt efi ciente 
atât la culturile anuale, cât şi la cele multianuale. 
S-a evidenţiat că din toate elementele nutritive, în 
cantităţi minimale fosforul se conţine, îndeosebi, în 
cernoziomurile obişnuite şi carbonatice.

În 1957, academicianul I. Dicusar şi profesorul 
universitar A. Timoşenco au generalizat experien-
ţele efectuate cu culturile de câmp. Rezultatele au 
demonstrat că în condiţiile Moldovei din stânga 
Prutului fertilizanţii asigură un spor în recoltă de 
20-45%. Au fost elaborate primele recomandări pri-
vind aplicarea îngrăşămintelor la culturile agricole 
(1959), argumentate necesităţile republicii în fertili-
zanţi. Începând cu 1961 Secţia agrochimie editează 
culegerea Эффективность удобрений в условиях 
Молдавии. La obţinerea datelor experimentale, ge-
neralizarea lor, elaborarea recomandărilor alături de 
academicianul Ion Dicusar au activat fructuos dr. şt. 
Liuba Biblin, Bălla Tulcinschi, Ion Gojineţchi, Vic-
tor Lisniceco, Olga Mihailov, Nicolae Turtureanu, 
Mihai Ţurcanu, Andrei Bogatu şi al.

Începând cu anul 1965 şi până în prezent,  se 
efectuează  cercetări în cadrul experienţelor de 
câmp de lungă durată fondate pe diferite soluri. În 
baza cercetărilor efectuate în Secţia Agrochimie 

(dr. N.Turtureanu, A.Donos, V.Ţîganoc, S.Andrieş, 
V.Lungu, N.Leah, A.Bogatu, Ana Gojineţchi, Ta-
tiana Şaptefraţi, Varvara Toma, Vera Panu, Elena 
Savin şi al.) au fost elaborate recomandări pri-
vind aplicarea fertilizanţilor în asolamentele de 
câmp, care se implementează în gospodăriile agri-
cole. Principalele rezultate obţinute sunt expuse 
în monografi ile: Liuba Biblin. Роль удобрений 
в повышении урожая и улучшении качества 
винограда (1961); N.Turtureanu. Эффективность 
применения удобрений на почвах Молдавии 
(1978); P.Corduneanu, N.Turtureanu, A.Moldovan. 
Система применения удобрений и плодородие 
почв (1984).

2.Bilanţul elementelor nutritive în sol. Pentru 
obţinerea unor recolte bogate se impune formarea 
unui bilanţ echilibrat sau pozitiv al humusului şi 
elementelor nutritive în sol. Investigaţii sistematice 
privind determinarea articolelor de aport şi consum 
al elementelor biofi le pentru calcularea bilanţului au 
fost efectuate de dr. P.Corduneanu şi dr. A.Donos. 
Materialele obţinute au fost prezentate în monogra-
fi ile: P.Corduneanu. Круговорот основных элемен-
тов питания сельскохозяйственных культур 
(1978); P.Corduneanu. Биологический круговорот 
элементов питания сельскохозяйственных 
культур в интенсивном земледелии (1985); 
P.Corduneanu, A.Donos. Azotul şi fertilitatea solu-
lui (1980); A. Donos. Acumularea şi transformarea 
azotului în solurile Moldovei (2008). În cadrul aces-
tei direcţii de cercetare au fost elaborate şi propuse 
producătorilor agricoli Instrucţiuni metodice per-
fecţionate pentru determinarea şi reglarea bilanţu-
lui de elemente biofi le în solurile Moldovei  (2001).

3. Optimizarea regimurilor nutritive şi nutri-
ţiei minerale a plantelor de cultură. În anii 1970-
1990 în agricultura Moldovei se aplicau cantităţi 
considerabile de îngrăşăminte organice şi minerale. 
Cercetările fundamentale şi aplicative efectuate în 
această perioadă s-au soldat cu elaborarea concepţi-
ei formării regimurilor nutritive şi optimizării nutri-
ţiei minerale a plantelor de cultură pentru obţinerea 
recoltelor scontate pe diferite soluri  în asolamentele 
de câmp. Au fost, de asemenea, stabilite: legităţile 
privind acţiunea îngrăşămintelor asupra producti-
vităţii plantelor de cultură în funcţie de tipul, sub-
tipul de sol; nivelele optime ale regimurilor nutri-
tive pentru obţinerea recoltelor scontate; valorile 
indicilor pentru diagnosticarea complexă sol-plantă 
a nutriţiei minerale a plantelor. Conceptul, precum 
şi legităţile menţionate sunt expuse în monografi -
ile: Андриеш С. Регулирование питательных 
режимов почв под планируемый урожай озимой 
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пшеницы и кукурузы (1993); S. Andrieş. Optimiza-
rea regimurilor nutritive ale solurilor şi productivi-
tatea plantelor de cultură (2007).

Au fost elaborate şi editate (cu participarea co-
laboratorilor secţiei S. Andrieş, V. Ţîganoc, A. Do-
nos, A. Bogatu, V. Lungu, N. Leah,  T. Şaptefraţi, 
A. Gojineţchi şi al.): Recomandări privind aplicarea 
îngrăşămintelor (1987, 1994, 2001); Instrucţiuni 
metodice privind cartarea agrochimică a solurilor 
(1994, 2007); Instrucţiuni metodice privind diagnoza 
complexă sol-plantă a nutriţiei minerale la cultiva-
rea grâului de toamnă (1993) şi porumbului (1996); 
Нормативы по использованию минеральных и 
органических удобрений в сельском хозяйстве 
Молдавской ССР (1987).

În anii 1970-1990 irigaţia se aplica pe 309 mii 
ha. Colaboratorii Secţiei Agrochimie (Andrieş  S., 
Tîganoc V., Lungu V., Leah N.), în comun cu alte 
instituţii de cercetări şi învăţământ, au participat 
activ la elaborarea şi implementarea procedeelor 
tehnologice pentru obţinerea recoltelor programate 
pe solurile irigate. În condiţii de producţie se obţi-
neau câte 9,0-12,0 t porumb pentru boabe, 5,5-7,5 
t/ha grâu de toamnă. Materialele experimentale au 
fost generalizate şi expuse în monografi a S.Andrieş 
Регулирование питательных режимов почв 
под планируемый урожай озимой пшеницы и 
кукурузы (1993) şi Рекомендации по получению 
программированных урожаев зерновых, 
кормовых и овощных культур на орошаемых 
землях (1987, red. şt. acad. M. Lupaşcu).

Ritmurile sporite de dezvoltare a sectorului zoo-
tehnic (anii 1970-1990), construcţia masivă a com-
plexelor mari de creştere a animalelor şi păsărilor 
(circa 220 complexe), cât şi defi citul tot mai pro-
nunţat de materie organică în sol au favorizat fon-
darea în cadrul Institutului a Secţiei Îngrăşăminte 
Organice condusă de profesorul M.Ţurcan. Secţia a 
efectuat cercetări fundamentale şi aplicative pe ur-
mătoarele direcţii.

1.Inventarierea şi caracteristica deşeurilor or-
ganogene cu caracter fertilizator. La îndeplinirea 
acestor lucrări au participat profesorul M.Ţurcan, 
dr.hab. A.Rusu, dr. V.Pascal, Eugenia Sergentu, 
A.Constantinovici, Antonina Bondarev, Olga Arhip, 
A.Siuris, A.Banaru, V.Plămădeală, V.Vrabie, col. 
şt. Ludmila Bulat, Tamara Cazac, Natalia Bîstro-
va, N.Palamarciuc şi al. Au fost cercetate însuşirile 
agrochimice ale îngrăşămintelor organice (substan-
ţa organică, cantitatea de macro- şi microelemen-
te). În condiţii de câmp au fost testate formele de 
gunoi de grajd aplicate pe diferite tipuri şi subtipuri 
de sol. S-a stabilit infl uenţa îngrăşămintelor organi-

ce asupra însuşirilor şi regimurilor solului, precum 
şi productivităţii plantelor de cultură. Materialele 
obţinute au fost expuse în monografi ile: Цуркан 
М. Органические удобрения и их использование 
в Молдавии (1976);  Цуркан М. Агрохимические 
основы применения органических удобрений  
(1985).

Au fost evidenţiate rezervele deşeurilor din in-
dustria prelucrătoare şi cantitatea nămolurilor de la 
gospodăriile comunale; determinaţi indicii agro-
chimici ai acestor deşeuri, inclusiv metalele grele. 
Rezultatele şi modalitatea de utilizare a acestor 
deşeuri în agricultură sunt expuse în monografi i-
le: Цуркан М., Русу А. Отходы биохимических 
заводов в земледелии (1981); Цуркан М., Русу 
А., Олга Архип. Городские отходы  и способы 
их утилизации (1989).

2.Tehnologii de preparare şi aplicare a îngră-
şămintelor organice. Acumularea şi neutilizarea 
deşeurilor organogene prezintă un pericol deosebit 
pentru mediu şi sănătatea populaţiei. Aceste deşeuri 
sunt foarte active, sub aspect biologic şi chimic, ca-
racterizându-se printr-o mare încărcătură poluantă. 
Pentru obţinerea unor materiale fertilizatoare, cu 
parametrii fi zico-tehnologici optimali, reducerea 
pierderilor de materie organică şi de elemente bi-
ofi le, colaboratorii secţiei au elaborat tehnologii de  
preparare a îngrăşămintelor organice constituite din: 
pregătirea şi stocarea gunoiului de grajd; composta-
rea ca procedeu de producere a îngrăşămintelor or-
ganice. Au fost, de asemenea, elaborate tehnologii 
de aplicare a îngrăşămintelor organice cu determi-
narea: priorităţii plantelor de cultură la fertilizarea 
cu îngrăşăminte organice; perioadei şi condiţiilor de 
administrare; dozei optime de aplicare în funcţie de 
sol şi planta de cultură; tehnicii de distribuire uni-
formă la suprafaţa solului; schemei tehnologice de 
utilizare etc. Rezultatele sunt prezentate în articole 
ştiinţifi ce, ştiinţifi co-practice, recomandaţii, norma-
tive, inclusiv: Recomandări privind aplicarea în-
grăşămintelor organice pe solurile arabile (1974, 
1976, 1987, 1994); Normativele utilizării îngrăşă-
mintelor minerale şi organice în agricultura RSS 
Moldoveneşti (1987); Recomandări pentru utiliza-
rea îngrăşămintelor organice în Moldova (1993).

Au fost determinate dozele de îngrăşăminte or-
ganice la fondarea plantaţiilor pomicole şi viticole 
(profesorul M.Ţurcan, dr. A.Ţipco, A.Banaru, Au-
rica Marin, Svetlana Doroşenco, Valentina Tcaciuc, 
Olga Arhip). Rezultatele au fost expuse în lucrarea 
Recomandări pentru aplicarea îngrăşămintelor or-
ganice la înfi inţarea plantaţiilor pomicole şi viticole 
(2001).
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În anul 1988 a fost elaborat şi editat un Program 
strategic privind aplicarea îngrăşămintelor organi-
ce. În program sunt ştiinţifi c argumentate: necesa-
rul agriculturii în îngrăşăminte locale, rezervele şi 
perspectiva producerii şi aplicării îngrăşămintelor 
organice, tehnologiile de acumulare şi de preparare 
a fertilizanţilor organici, efi cacitatea economică la 
aplicarea îngrăşămintelor. Pornind de la problema 
actuală a calităţii solurilor, bilanţul negativ al mate-
riei  organice în sol, considerăm oportun ca Progra-
mul să fi e reactualizat, reeditat şi pus la dispoziţia 
organelor de resort şi producătorilor agricoli pentru 
implementare.

3. În 1989 în cadrul secţiei Îngrăşăminte Organi-
ce a fost organizat Laboratorul „Utilizarea apelor 
uzate”, condus de dr. în agricultură V.Plămădeală. 
Laboratorul, în termeni restrânşi, a evaluat carac-
teristica agrochimică şi ameliorativă a apelor uzate 
provenite din sectorul zootehnic, care anual se acu-
mulau în volum de circa 15 mil. m3. După cum s-a 
stabilit, calitatea apelor uzate nu corespunde cerin-
ţelor pentru irigare, de aceea ele au fost recomanda-
te la fertilizarea culturilor tehnice şi furajere.

A fost elaborată metodologia utilizării apelor 
uzate bazată pe: testarea solului şi apelor uzate, ne-
cesarul plantei de cultură în elemente nutritive şi 
pe norma admisibilă de azot aplicată anual (nu mai 
mult de 200 kg/ha). Laboratorul (dr. V.Plămădeală, 
V.Vrabie, Natalia Bîstrova, N.Palamarciuc şi al.), în 
baza de contract cu agenţii economici, deserveau 
complexele zootehnice în vederea utilizării raţiona-
le a apelor uzate şi protecţiei mediului ambiant de 
poluare.  

4. Biologia solului (şef grupă, dr. Irina Seni-
covscaia) efectuează cercetări în domeniul biologi-
ei, microbiologiei şi biochimiei solurilor. Starea bi-
otei solurilor din Republica Moldova a fost studiată 
detaliat în funcţie de tipul şi subtipul de sol, cât şi 
factorii: eroziunea, irigaţia, fertilizarea, ameliorarea 
etc. Abordarea ştiinţifi că a direcţiei de cercetare bi-
ologia solului este bazată pe conceptul despre sol 
ca habitat pentru organismele vii  (biotei), ca parte 
componentă a ecosistemului în întregime şi pe cer-
cetarea însuşirilor zoofaunistice, microbiologice şi 
enzimatice în complex cu indicii fertilităţii solului. 
Cercetările fundamentale şi aplicative se efectuează 
în comun cu laboratoarele respective ale Institutului 
şi sunt îndreptate la monitorizarea stării microor-
ganismelor şi nevertebratelor din sol, investigarea 
biotei solurilor – etaloane, elaborarea criteriilor pe-
do-biologice pentru standardele naţionale ale calită-
ţii solurilor, dezvoltarea metodelor microbiologice 
şi faunistice pentru îmbunătăţirea productivităţii şi 

calităţii solurilor degradate, argumentarea tehnolo-
giilor şi metodelor privind combaterea eroziunii, 
ameliorarea şi fertilitatea solurilor degradate, mana-
gementul biotei solului.

În ultimii cinci ani a fost creată baza informaţio-
nală de date a indicilor biologici ai solurilor cu pro-
fi l întreg, erodate şi irigate, a Republicii Moldova. 
Pentru prima dată la nivel naţional au fost elaborate 
criteriile de evaluare a rezistenţei microorganisme-
lor şi nevertebratelor solurilor în funcţie de modul 
de folosire agricolă, de irigaţie, eroziune, aplicare a 
îngrăşămintelor minerale şi organice. Au fost argu-
mentate, din punct de vedere microbiologic şi bio-
chimic, procedeele şi tehnologiile de ameliorare a 
solurilor.

Cercetările în domeniul microbiologiei şi 
biologiei solului sunt refl ectate în două mo-
nografi i: Образование гумусовых веществ 
целлюлозоразрущающими микроорганизмами 
(1978), autor dr.hab. în biol. I.Zaharov şi Микробные 
ценозы мелиорируемых почв Молдавии (1991), 
autor dr. în biol. Calina Marinescu; numeroase arti-
cole, 2 informaţii de sinteză, 3 buletine ecopedolo-
gice, în recomandări şi instrucţiuni metodice.

Rezultatele activităţii Institutului în perioa-
da 1953-1990 sunt refl ectate detaliat în monogra-
fi a profesorului I.Krupenikov şi dr. D.Balteanschi 
История почвоведения в Молдавии (2012) consa-
crată jubileului de 60 ani de la fondarea Institutului 
„Nicolae Dimo”.

În ultimii 20 ani  au avut loc mari transformări 
în structura şi modul de utilizare a Fondului Funciar. 
S-au intensifi cat toţi factorii şi formele de degradare 
a solului. Institutul a trecut la fi nanţare în bază de 
proiecte obţinute prin concurs. În noile condiţii de 
activitate şi de utilizare a Fondului Funciar, colabo-
ratorii Institutului au stabilit direcţiile prioritare de 
cercetare pentru o perspectivă de 15-20 ani.

Determinarea clară a obiectivelor şi acţiunilor 
privind efectuarea cercetărilor fundamentale şi apli-
cative (pentru o durată scurtă şi moderată de vreme) 
a permis Institutului să obţină indicatori de perfor-
manţă:

1. Au fost întocmite şi editate monografi i şi 
broşuri de o mare valoare ştiinţifi că şi practică:

Eroziunea solului. Esenţa, consecinţele, mini-
malizarea  şi stabilizarea procesului (2004), men-
ţionată cu Premiul AŞM; Andrieş S. Optimizarea 
regimurilor nutritive ale solurilor şi productivitatea 
plantelor de cultură (2007); Cod de bune practici 
agricole (2007); Крупеников И.А. Черноземы. 
Возникновение, совершенство, трагедия 
деградации, пути охраны и возрождения (2008); 
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A.Donos. Acumularea şi transformarea azotului în 
sol (2008); A. Rusu. Valorifi carea surplusurilor de 
paie (2009); Monitoringul calităţii solurilor Repub-
licii Moldova. (Baza de date, concluzii, prognoze, 
recomandări (2010); S. Andrieş. Agrochimia ele-
mentelor nutritive. Fertilitatea şi ecologia solurilor 
(2011); Крупеников И.А., Добровольский Г.П. 
Овраги, другие формы линейной эрозии и меры 
борьбы с ними  (2012); V. Cerbari, Tamara Leah, 
V.Alexeev, şi al. Cernoziomurile stagnice (2012).

2. În perioada anilor 1990-2000 toate subdivizi-
unile Institutului au elaborat buletine ecopedologice, 
inclusiv: Buletin de monitoring ecopedologic. Ediţia 
I (1993); Buletin de monitoring ecopedologic ( pe-
doameliorativ), Ediţia II (1995); Buletin de monito-
ring ecopedologic (pedoerozional), Ediţia III (1996); 
Buletin  de monitoring ecopedologic (terenuri de-
gradate prin alunecări), Ediţia IV, (1996); Buletin 
de monitoring ecopedologic (Modifi carea stării de 
calitate a solului ca rezultat al utilizării apelor uzate 
de la complexele zootehnice), Ediţia V (1997); Bule-
tin de monitoring ecopedologic (agrochimic), Ediţia 
VII (2000);  V. Cerbari, Tamara Leah şi al. Sistemul 
informaţional privind calitatea învelişului de sol al 
Republicii Moldova (Banca de date) (2000).

3. Introducerea Monitoringului calităţii solu-
rilor în Moldova în anii 2005-2008 a fost prevăzută 
prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova 
nr. 415-XV din 24 noiembrie 2003, executor – Agen-
ţia Relaţii Funciare şi Cadastru, partener – Institutul 
„Nicolae Dimo”. Pentru obţinerea datelor iniţiale au 
fost fondate 80 de poligoane-cheie pe diferite tipuri 
şi subtipuri de sol. În urma generalizării datelor ini-
ţiale obţinute anterior, precum şi în perioada anilor 
2004-2008, a fost întocmită monografi a colectivă 
Monitoringul calităţii solurilor Republicii Moldova 
(Baza de date, concluzii, prognoze, recomandări) 
(2011). Coordonatorul acestei lucrări a fost profe-
sorul V.Cerbari. Lucrarea este destinată pentru in-
stituţiile de învăţământ la specialităţile pedologie, 
agrochimie, agronomie, ecologie, biologie, precum 
şi pentru fermieri şi specialiştii în agricultură. Mo-
nografi a a fost menţionată cu Premiul AŞM.

4. Colaboratorii Institutului „Nicolae Dimo” 
participă la întocmirea rapoartelor naţionale Sta-
rea mediului în Republica Moldova, compartimen-
tul Solul, elaborate şi editate anual de Ministerul 
Mediului.

5. În ultimii 15-20  ani se intensifi ca dezastre-
le naturale legate de schimbările climatice globale: 
secetele, inundaţiile, degradarea accelerată a solu-
rilor, deşertifi carea etc. În legătură cu cele menţi-
onate, Institutul nostru, în comun cu alte instituţii 

de cercetări, proiectări şi învăţământ au elaborat şi 
editat monografi i şi recomandări, procedee tehno-
logice pentru minimalizarea consecinţelor negati-
ve, inclusiv: Degradarea solurilor şi deşertifi carea 
(red. acad. A.Ursu, 2000); Diminuarea impactului 
factorilor pedoclimatici extremali asupra plantelor 
de cultură (coord. acad. S.Toma, 2007); Secetele şi 
măsurile de combatere (2007).

6. În scopul conservării fertilităţii solurilor şi 
protecţiei mediului ambiant de poluare cu nutrienţi 
şi substanţe de uz fi tosanitar Agenţia Naţională de 
Dezvoltare Rurală (ACSA), în comun cu  Institutul 
„Nicolae Dimo”, au elaborat şi editat un şir de reco-
mandări şi îndrumări pentru fermieri: A. Banaru. 
Călăuză pentru utilizarea îngrăşămintelor orga-
nice (2003); I. Constantinov şi al. Eroziunea solu-
lui şi metode de combatere (2003); S. Andrieş, Al. 
Rusu, A. Donos, I. Constantinov. Managementul 
deşeurilor organice, nutrienţilor şi protecţia solului 
(2005); V. Ungureanu, V. Cerbari, A. Magdîl, Elena 
Gherman. Practici agricole prietenoase mediului 
(2006); V. Cerbari şi al. Managementul riscurilor 
dezastrelor în Republica Moldova (2007) (compar-
timentul solul); Postere în color privind protecţia 
solului şi apelor de poluare  (2007).

7. La comanda de stat îndeplinită în 2006-2010 
au fost elaborate şi propuse producătorilor agri-
coli pentru implementare un şir de recomandări şi 
instrucţiuni metodice aprobate de Consiliul Tehni-
co-Ştiinţifi c al Ministerului Agriculturii şi Indus-
triei Alimentare: Măsuri şi tehnologii de combate-
re a eroziunii solului, 2012; Instrucţiuni metodice 
privind ameliorarea soloneţurilor automorfe, 2012; 
Instrucţiuni metodice privind evaluarea şi sporirea 
rezistenţei biotei solurilor în condiţiile intensifi cării 
proceselor de degradare, 2012; Recomandări pri-
vind aplicarea îngrăşămintelor pe diferite tipuri de 
sol la culturile de câmp, 2012; Ghid de utilizare a 
îngrăşămintelor organice, 2012.

8. Guvernul Republicii Moldova a aprobat în 
ultimii ani Programe de Stat elaborate de Ministe-
rul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Agenţia Re-
laţii Funciare şi Cadastru cu participarea Institutului 
„Nicolae Dimo”: Programul naţional de conservare 
şi sporire a fertilităţii solurilor, 2001; Programul 
complex de valorifi care a terenurilor degradate şi 
sporirea fertilităţii solurilor. Partea I. Ameliorarea 
terenurilor degradate, 2004; Programul complex de 
valorifi care a terenurilor degradate şi sporirea fer-
tilităţii solurilor. Partea II. Sporirea fertilităţii so-
lurilor, 2004; Programul de conservare şi sporire a 
fertilităţii solurilor pentru anii 2011-2020, 2011. În 
programele aprobate de Guvernul Republicii Mol-
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dova sunt anexate „Planurile de acţiuni” cu determi-
narea obiectivului, acţiunii (măsurile), indicatorilor 
de performanţă, termenului de realizare, volumului 
de fi nanţare şi responsabilului.

Institutul a fost acreditat în 2005 şi reacreditat în 
2012. Profi lul de cercetare: Resursele de sol: evalu-
area, protecţia, ameliorarea, sporirea fertilităţii, uti-
lizarea durabilă. În 2011 a fost acreditat laboratorul 
Ameliorarea Solului cu obţinerea Certifi catului de 
acreditare pentru testarea solului şi apelor pentru 
irigaţie.

Pe parcursul anilor de activitate prin doctoran-
tură şi competitori au fost susţinute 81 teze de doc-
tor în ştiinţă la disciplinele: pedologie, agrochimie, 
microbiologie, agropedologie, dintre care 10 doctori 
habilitaţi, care au devenit profesori, membri cores-
pondenţi şi membri titulari ai AŞM. Pentru moment, 
Institutul dispune de doctorantură, de două semina-
re de profi l la specialităţile pedologie, agrochimie şi 
agropedologie.

De la fondarea Institutului şi până în prezent 
au fost editate: 91 monografi i, 80 de culegeri de 
articole ştiinţifi ce tematice, 105 broşuri, 108 re-

comandări şi instrucţiuni metodice, 62 buletine 
de sinteză, 8 buletine de monitoring ecopedolo-
gic, 40 de postere; desfăşurate 30 de conferinţe 
ştiinţifi ce şi ştiinţifi co-practice cu editarea mate-
rialelor respective.

Anual Institutul participă la expoziţii (Moldex-
po, Informinvent, Fabricat în Moldova), obţinând 
Diplome de participare şi solicitări de conlucrare 
cu producătorii agricoli. Institutul dispune de 20 
de acorduri de colaborare cu instituţiile de profi l de 
peste hotare şi 10 din republică. Institutul participă 
activ la instruirea specialiştilor, informarea şi con-
ştientizarea populaţiei prin organizarea şi petrecerea 
anuală a seminarelor zonale, raionale, la nivel de co-
mună, lansarea emisiunilor la Radio şi Televiziune, 
publicarea articolelor ştiinţifi co-practice în reviste, 
ziare republicane şi raionale, executarea contracte-
lor cu diferiţi agenţi economici. 

Actualmente Institutul dispune de cadre de înaltă 
califi care, potenţial logistic şi infrastructură moder-
nă de cercetare, laboratoare acreditate pentru efectu-
area cercetărilor fundamentale şi aplicative, precum 
şi pentru implementarea rezultatelor obţinute.

Iurie Platon. Sărbătoare, u/p, 1300×1500 mm, 1999 


