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REFERINŢĂ 

la  “Ghidul  privind conservarea şi utilizarea raţională a umidităţii din sol” 

Autori: Iulia CORMAN, Ecaterina KUHARUK, Leonid POPOV, Olesea COJOCARU 

 

Identificarea instrumentarului  cu 

referinţă la managementul secetelor este  

pentru ţara noastră  o problemă 

primordială. 

Deoarece secetele în ultimii ani 

afectează mai mult  dezvoltarea 

agriculturii, este  necesară  elaborarea 

unor recomandări privind îmbunătățirea 

practicilor de planificare a activităţilor, 

pentru reducerea impactului acestui 

fenomen asupra dezvoltarii social-

economicce in spaţiul  rural.  

„Ghidul  privind conservarea şi utilizarea raţională a umidităţii din sol” elaborat in cadrul 

proiectului “Managementul Integrat a secetelor” prezintă evaluarea practicilor de management  durabil 

a resurselor de umiditate din sol pe  diferite terenurile agricole, bazate  pe cercetările  din domeniu 

acumulate in Republica Moldova  şi în  regiunile  Europei Centrale şi de Est.  

Elaborarea recomandărilor privind reducerea impactului negativ a secetelor,  prezintă un interes 

deosebit in activitatea Ministerului Agriculturii al Republicii Moldova. Fenomenul secetelor pe parcursul 

ultimilor decenii devine mai frecvent si mai intens. Ca  rezultat  pagubele sunt esenţiale pentru 

agricultorii din diferite regiuni ale ţării, de asemenea este afectată şi  dezvoltarea social-economică la 

nivel local.  In acest context, problema de management a secetelor pentru Republica Moldova, 

economia căreia  in mare măsura depinde de producerea  agricolă, prezintă un interes deosebit. In acest 

context, studiul propus a fost   susţinut de către Parteneriatul Global pentru Ape a Europei Centrale si de 

Est (GWP CEE) din bazinul r. Nistru. Această conlucrare este  importantă pentru elaborarea măsurilor de 

combatere a secetelor şi obţinere a experienţei Europene în  acest domeniu pentru Republica Moldova. 

Elaborarea „Ghidul  privind conservarea şi utilizarea raţională a umidităţii din sol” in cadrul 

proiectului GWP CEE se bazează pa evaluarea experienţei acumulate in Republica Moldova si în  

regiunile  Europene. Materialul expus  conţine o identificare a practicilor privind conservarea umidităţii 

in sol, care  pot fi aplicate in  Republica Moldova şi in bazinul r. Nistru.  

Datorită faptului,  că autorii au realizat cercetări, au experiență in domeniul conservării 

umidităţii şi combaterii  eroziunii solului,  a permis ca  să  se elaboreze acest ghid,   care ar putea fi 

utilizat de către fermieri, studenţii şi profesorii a specialităţilor agricole, lucrători ai autorităţilor publice 

locale,  de către societatea civilă, care pot planifica  activităţi ce vor  reduce impactul negativ a secetelor 

asupra producerii şi  dezvoltării social-economice din spaţiul rural. 

 

 

 

Viceministru al Agriculturii  şi Industriei  Alimentare 
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CUVÂNT ÎNAINTE 

 

«Ghidul privind conservarea şi utilizarea raţionala a umidității din sol» este consacrat  

deținătorilor de terenuri agricole,  numărul cărora in RM a depăşit cifra de 1,3  milioane. Pentru  

abordarea  corectă a problemei  utilizării  raționale si conservării umidităţii în sol, este necesar   

să conștientizăm rolul apei, ca unul dinte factorii principali care asigură recolta culturilor 

agricole.  Circulația apei in sol si la suprafața lui, condiționează procesele ce pot influenta 

negativ sau pozitiv fertilitatea solului. De exemplu, eroziunea solului prin apă conduce la 

distrugerea profilului solului și pierderea elementelor nutritive din straturile superficiale etc. 

Totodată, conținutul optim de apă utilă în sol asigură o dezvoltare normală a proceselor de care 

depinde capacitatea de producție a plantelor de cultură. De  umiditatea solului sunt legate 

proprietățile lui fizice, hidrofizice, fizico-mecanice, chimice și biologice.  

Administrarea corectă a resurselor de apă din sol este o problemă care necesită să fie  

rezolvată cu luarea în considerație: a situației  climaterice concrete a unui sau altui teritoriu 

agricol; a însușirilor hidrofizice ale solurilor utilizate în agricultură; a cerințelor față de apă a 

culturilor agricole semănate; a posibilității reale de reglare parțială a regimului de apă în sol 

prin măsuri agrotehnice  și irigare etc.   

  Pentru utilizarea rațională a resurselor de apă din sol este necesară o conștientizare 

totală  a problemei în cauză de către agenții  economici din agricultură. In tarile Europene, spre 

exemplu Grecia,  fondul funciar  este folosit doar de cei agricultori, care au absolvit cursuri  

speciale privind protecția solurilor si cultivarea culturilor agricole. Fără certificatul «agros» 

loturile de teren  nu pot fi proprietate a fermierilor. În rezultatul acestor acţiuni, in Grecia 

fermierii recoltează câteva recolte pe an, folosesc irigarea prin picurare si nu se tem de secetă 

(temperatura la suprafața solului vara depășește 60°C.). Este necesar ca şi  in Republica 

Moldova fermierii sa dispună de cunoștințele necesare pentru a căpăta  recolte înalte, venit 

stabil si posibilitatea  de a rezolvarea problemele sociale în spațiul rural. 

 In compartimentul  privind minimalizarea proceselor de eroziune sunt folosite 

recomandările editate anterior «Măsuri şi tehnologii de combatere a eroziunii solului» (2012) 

elaborate de colaboratorii Institutului de Pedologie, Agrochimie ş i Protecție a Solului Nicolae 

Dimo" [15] 

 Toate materialele publicate,utilizate la întocmirea, precum si diferite publicații de bază 

privind administrarea umidității în sol, sunt prezentate în lista  surselor bibliografice. La 
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întocmirea Ghidului,  de asemenea, au fost folosite materiale cercetărilor științifice obținute în 

diferite zone climaterice a ţării. 

 În final,  putem afirma, că daca aceste recomandări din lucrarea elaborată își vor găsi 

cititorul,  putem spera la un efect de continuitate a colaborării cu agricultorii privind 

implementarea măsurilor propuse.  

 Publicarea «Ghidul pentru conservarea şi utilizarea raţională a  umidității din sol» este 

realizată cu susținerea  financiară  de către proiectul „Parteneriatul Global al Apei  în Europa 

Centrală si De Est «GWP CEE». 

 

Dumitru Drumea – GWP Moldova 

Ecaterina Kuharuk – GWP Moldova 
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PREFAŢĂ 

 

 Monitoringul resurselor funciare în prezent se  bucură de o atenţie deosebită. Necesitatea 

de a dubla producţia de cereale în lume până în anul 2030 este pusă la îndoială din cauza scăderii 

suprafeţelor de terenuri arabile pe cap de locuitor, micşorarea cantităţii de apă potabilă si utilă 

pentru irigare, creşterea  riscurilor de degradare a solului şi a poluării mediului, reducerea  

eficacităţii utilizării terenurilor agricole din cauza schimbărilor climatice prognozate. 

 Scopul acestui «Ghid  privind conservarea şi utilizarea raţională a  umidității din sol» constă 

in familiarizarea  fermierilor, agenților economici din agricultură, cu modalităţile de reducere a  

riscului  degradării  solului, utilizarea tehnologiilor noi de lucrare a acestuia şi posibilitatea 

conservării umidităţii in sol, necesară pentru cultivarea culturilor agricole.  

 Solul, ca mijloc de producţie agricolă, dispune de  particularităţi specifice, care îl deferă  de 

alte mijloace de producere. Acesta nu poate fi multiplicat. Practica agricolă a evidențiat că 

capacitatea de producţie a  solului creştere în cazul   utilizării  tehnologiilor agricole moderne 

(maşini şi unelte, fertilizanţi), efectuării lucrărilor necesare de îmbunătăţiri funciare, prevenire şi 

combatere a eroziunii,  asigurării unui bilanț pozitiv  sau echilibrat al substanței organice în stratul 

arabil al arabil al acestuia. 

Ca rezultat al fragmentării fondului funciar cu destinaţie agricolă, schimbării în sistemul de 

subsidii şi în accesul la pieţe, scăderii productivităţii terenurilor agricole, asociată cu degradarea 

solului, lipsei unei infrastructuri de irigare etc., în Republica Moldova s-a înregistrat un declin 

esențial a volumului producţiei agricole.  

Obiectivul general al dezvoltării durabile a Moldovei pentru următorii ani  constă în 

asigurarea unei creşteri durabile a sectorului agricol şi a industriei alimentare, precum şi 

îmbunătăţirea în consecinţă, a calităţii vieţii în zonele rurale prin creşterea productivităţii şi 

competitivităţii sectorului concomitent cu păstrarea pe termen lung a calităţii solurilor.  

 Republica Moldova este o ţară extrem de vulnerabilă la schimbarea climei. În prezent crește 

ariditatea climei, s-au intensificat secetele. În acest context utilizarea rațională a rezervelor de apă, 

acumulate în sol din precipitații, plasarea  irigaţiei în rândul sarcinilor primordiale, in deosebi,  

pentru zona de sud, unde coeficientul de umiditate constituie 0,5-0,6, iar secetele se repetă cu o 

frecvenţă de trei ani, devine o sarcină  statală de primă necesitate. 

Asigurarea ştiinţifică a lucrărilor de protecţie, ameliorare şi utilizare durabilă a resurselor 

funciare este indispensabilă, pentru realizarea măsurilor de îmbunătăţiri funciare  care obligatoriu  

prevăd și utilizarea rațională a apei din sol. 
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1 ROLUL UMIDITĂŢII  DIN  SOL 

 

 
 

Apa si solul asigura în complex existența  tuturor vietăţilor. Un proverb oriental spune: 

"Unde este apă, există viaţă." Apa poate fi apreciată ca  cea mai uimitoare si universală 

substanţă de pe planeta noastră. Pentru dezvoltarea plantelor este necesară  lumină, căldură, 

aer, substanţe nutritive şi apă. Cea mai mare productivitate a plantelor se realizează prin 

combinaţia armonioasă a tuturor acestor factori. Soarele dă lumină şi căldură. Aerul este 

disponibil în cantităţi suficiente. Solul aprovizionează plantele cu substanţe nutritive, dar pentru 

ca plantele sa poată folosi  nutriția din sol, ea trebuie neapărat să fie dizolvata în apă. 

Apa este necesară plantelor pentru transpiraţie si anume pentru reglarea prin evaporare 

a regimului de temperatură a frunzelor. Exista o noţiune - coeficientul transpiraţiei, aceasta 

reprezintă cantitate de apă consumată pentru crearea unităţii de materie organică uscată. 

Acest coeficient are o valoare numerica majoră - 500, 600 sau 700. De exemplu, pentru 

obţinerea unei tone de grâu  sunt necesare 400-500 tone de apă [1].  

Faza lichidă a solului este soluţia din  sol, în care sunt dizolvate substanţe nutritive, care 

circulă în diferite straturi ale solului și furnizează rădăcinilor elemente chimice necesare. 

Cunoscutul  savant pedolog şi hidrolog G. Vîsotskii a numit soluţia de sol, "sângele  solului."  
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Apa are un efect pozitiv asupra stabilităţii efectului antideflational în sol. Saturarea 

porilor agregatelor lutoase si luto-nisipoase a solului cu apă, duce la creşterea greutăţii lor şi,  

prin urmare, se micșorează riscul de deflație a acestora. La umezirea  solului pe suprafaţa 

particulelor de sol se formează o pelicula de apă care asigură manifestarea aderenţei între 

particulele de sol,  ce conduce la formare agregatelor structurale.  Structura solului contribuie la 

creşterea rezistenţei la eroziunea eoliană și prin apă.  

Pierderea umidităţii din sol se produce din cauza  majorării evaporării în rezultatul tasării 

acestuia sub influenţa trecerii agregatelor agricole în timpul lucrării solului. Această  pierdere a 

umidităţii din sol este absolut inutilă pentru plante  şi prin urmare pentru agricultură. 

Precipitațiile atmosferice în Republica Moldova nu sunt suficiente pentru a asigura  un 

regim hidric optimal al solului, necesar creșterii plantelor de cultură. Suma anuală a acestora 

este de 500-600 mm în zona de   nord, 450-500mm - în cea centrală  şi 430-500mm  în zona de 

sud. Abaterile de la aceste norme în câţiva ani pot fi până la 250 mm. De exemplu, în raionul 

Briceni a fost  un an  când precipitaţiile au atins suma de  802 mm, dar sau înregistrat și  ani 

când suma anuală de precipitații a atins doar numai 435 mm. În partea de sud, la Comrat,  

aceasta diferenţă a fost şi mai mare: 759 şi 218mm. [2]. 

Un loc important în agricultura Republicii  Moldovei îi  revine grâului de toamnă. În 

această perioadă a anului (toamna) rezerve de umiditate accesibila pentru plante in stratul 

arabil al solului deseori sunt insuficiente. În timp de  zece ani condiții favorabile de umiditate în 

sol pentru semănatul grâului de toamnă sunt doar numai în cinci anii, satisfăcătoare - în trei anii 

şi nefavorabile  - în doi; În partea de sud a ţării toamnele  uscate se repetă de trei ori în zece 

ani. Primăvara şi vara, de multe ori umiditatea  pentru grâu este bună, dar se întâmplă că și  în 

perioada când griul este în pârg pot fi  vânturi uscate și secetă. 

Porumbul, ca și grâul,  nu are parte de umiditate suficientă. În nordul republicii,  pentru 

porumb sunt favorabili 5-6 ani din zece, iar la sud - 4-5 ani. Porumbul, care este o cultura de 

bază pentru sectorul zootehnic, necesită irigare. Sfeclă de zahăr este cultivată doar în zona de 

nord a republicii pe cele mai bune cernoziomuri, dar de două ori în zece ani  ea este afectată 

semnificativ de secetă, care provoacă randament scăzut de rădăcini şi deficit de zahăr. 

Este evident, că cunoştinţele despre utilizarea raţională şi conservarea umidităţii din sol 

sunt necesare pentru toţi agenții economici din agricultură. Din aceste considerente  

cunoștințele  privind utilizarea rațională a apei din sol este necesar să fie asigurate de cercetări  

ştiinţifice  în această direcție. 
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Metode radicale de control a regimului hidric  din sol sunt irigarea şi desecarea. Aceste 

metode trebuie să fie puse în aplicare pe o bază ştiinţifică fără  impact negativ  asupra solului. 

La irigare, cerinţele de protecţie a solului sunt mai stricte decât pentru agricultură fără irigare. 

Este necesar de prevenit eroziunea prin irigare, ridicarea nivelului apelor freatice, salinizarea, 

umezirea excesivă a solului şi alunecările de teren.  Procesul de irigare a solului trebuie să fie 

strict calculat și cu responsabilitate administrat. 
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2  APA ÎN SOL 

  

     

 

Pentru organizarea unei productivităţi echilibrate a culturilor agricole se cere sa 

cunoaştem formele de apă în sol si accesibilitatea acestora pentru plante. Apa lichidă în sol se 

găseşte în următoarele forme: 

 Apa de higroscopicitate sau foarte puternic legată. Este reprezentată prin straturi de 

molecule de apă (dipoli) reţinute la şi în imediata apropiere a suprafeţei particulelor de sol 

datorită forţelor de sorbţie. Nu este accesibilă pentru plante. 

Apa peliculară sau slab legată. După ce solul a fixat apa de higroscopicitate în 

continuare fixează alte molecule de apă până satisfacerea totală a capacităţii de sorbţie a 

solului. Această apă peliculară se mişcă numai în jurul moleculelor solului si poate fi folosită,  

într-o oarecare măsură, de către plante (apă greu accesibilă pentru plante). 

Apa capilară. Este reţinută în sol datorită forţelor capilare. În natură solul reţine numai o 

parte de apa din capilare, şi anume, la nivelul capacităţii de câmp (cel mai important indice 

hidrofizic al solului). Apă capilară în sol poate fi diferenţiată în apă capilară sprijinită şi apă 

capilară suspendată. Apa capilară este comparativ uşor accesibilă pentru plante . 

Apa gravitaţională. Este apa care se scurge în adâncime sub  influinţa gravităţii în cazul 

când solul  este umezit peste nivelul capacităţii de câmp.  

Cea mai simplă informaţie asupra apei solului se obţine cunoscând cantitatea de apă a 

acestuia.  Conţinutul de apă sau umiditatea masică (gravimetrică)  se exprimă sub formă de 

procente din masa solului uscat:  

                                                          W % g/g  = (a : m) . 100, 

unde:   W % g/g  -  umiditatea în procente gravimetrice ;  
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     a - cantitatea de apă din proba de sol analizată (g); 

      m -  cantitatea de sol uscat din proba analizată (g). 

Pentru numeroase scopuri este util să se cunoască umiditatea volumetrică (W % v/v ) a 

solului, termen prin care se înţelege conţinutul de apă exprimat în procente din volumul solului. 

W % v/v = W % g/g . DA, g/cm3, 

unde: W % v/v - umiditatea volumetrică a solului în % v/v;      

DA –  densitatea aparentă, g/cm3     

         Rezervele de apă (Rw) în un anumit strat de sol  “H, cm” se exprimă în “m3/ha” sau “mm”:   

Rw,  m3/ha  = W % g/g  . DA, g/cm3 .  H, cm. 

Pentru recalcularea rezervelor de apă din “m3/ha” în “mm” se utilizează coeficientul 0,1, 

aşa cum 10 m3/ha de apă  sunt egali cu  1mm al stratului de apă.  

În orice sol forţa de reţinere a apei  şi deci mobilitatea se accesibilitatea pentru plante se 

modifică, în funcţie de umiditate. Valorile  umilităților exprimate în procente de apă, la care se 

înregistrează schimbări esenţiale ale mobilităţii şi accesibilităţii apei pentru plante, au căpătat 

denumirea de indici hidrofizici. Importanţi şi cu o largă folosire sunt următorii indici:  

capacitatea totală (CT); capacitatea de câmp (CC);  umiditatea de rupere a continuităţii apei în 

capilare (URC);  coeficientul de ofilire (CO);  capacitatea de apă utilă (CU = CC – CO);  

coeficientul de higroscopicitate (CH).  Coeficientul de higroscopicitate  se foloseşte la 

aprecierea prin calcul a  coeficientului de ofilire  ( CO = CH x 1,5).  

Apa utilă pentru plante se clasifică în: 

Apa foarte uşor accesibilă pentru plante - intervalul de umiditate  de la CT până la CC 

(apa gravitaţională, se mişcă sub influenţa forțelor gravitaţionale  şi nu se reţine în sol timp 

îndelungat). Excesul de apă gravitațională micșorează aerația solului și influențează negativ 

asupra culturilor agricole.  

Apa uşor şi moderat accesibilă pentru plante - intervalul de umiditate a solului de la CC 

până la URC (apa capilară, se mişcă sub influenţa forțelor capilare şi  se reţine în sol timp 

îndelungat, formând cele mai importante rezerve de umiditate  utilă pentru creșterea 

plantelor). 

Apa greu  accesibilă pentru plante - intervalul de umiditate  de la URC până la CO (apa 

peliculară, se mişcă sub influenţa forțelor de sorbţie în jurul moleculelor de sol şi  se reţine în 

sol timp îndelungat. Slab influențează formarea recoltei plantelor de cultură 
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Așa dar, pentru agricultori este important ca umiditatea solului în perioada de creștere 

intensivă a culturilor agricole să se mențină în limitele de la CC până la URC.   Rezervele de apă 

utilă în acest interval de umiditate a solului asigură de facto formarea recoltei plantelor de 

cultură. Aceste rezerve de apă utilă ușor accesibile pentru plante depind, de textura solului și 

densitatea lui aparentă.  În tabelul 2.1 este prezentată interdependența dintre densitatea 

aparentă, g/cm3 și valorile de apă utilă în sol, ușor accesibilă pentru plante. 

Datele tabelul  2.1 demonstrează,  că cele mai mari valori în % g/g de apă ușor accesibilă 

pentru plante sunt caracteristice  pentru mărimi optimale ale densității aparente a solului de 

1,2-1,3 g/cm3, atât pentru solurile lutoase, cât și pentru cele argiloase.  Rezervele de apă ușor 

accesibilă la diferite adâncimi sunt prezentate in tabelul 2.2, dar analizând indicatorii din tabelul 

2.1  depistam că,  pentru plante la aceleași valori ale densității aparente sunt mai mari pentru 

solurile lutoase decât pentru cele argiloase. Cu toate acestea, solurile argiloase sunt mai 

rezistente la secetă îndelungată decât cele lutoase, așa cum, CC pentru aceste soluri este mai 

mare. Totodată, majoritatea rezervelor de apă utilă în aceste soluri sunt alcătuite din apă greu 

accesibilă  pentru plante. Viteza de utilizare a acestei ape de către plante și de evaporare 

directă este comparativ mai mică. Ca rezultat,  perioada de trecere de la CC până la CO devine 

mai îndelungată. 

Tabelul 2. 1- Datele  medii privind dependenţa dintre valorile densităţii aparente şi a diferitor 
categorii de umiditate în cadrul solurilor  lutoase și argiloase [13] 

Densitatea 
aparentă  

(dv),  
g/cm³  

Capacitatea de 
câmp 

(CC),  % g/g  

Umiditatea de rupere a 
continuităţii apei în 

capilarele solului (URC), % g/g   

Capacitatea de apă uşor 
accesibilă   

(CC – URC), % g/g  

Sol  
 lutos  

Sol  
argilos  

Sol  
 lutos  

Sol  
argilos  

Sol  
 lutos  

Sol  
argilos  

1,20 28,0 30,0 19,7 24,0 8,3 6,0 

1,25 27,0  29,0  19,6  23,9  7,4  5,1  

1,30 25,9  28,0  19,5  23,8  6,4  4,2  

1,35 24,8  26,8  19,2  23,0  5,6  3,8  

1,40 23,4  25,8  18,7  22,2  5,0  3,6  

1,45 22,7  24,5  18,3  21,2  4,4  3,3  

1,50 21,6  23,4  17,9  20,9  3,7  2,9  

1,55 20,4  22,3  17,5  19,6  2,9  2,7  

1,60 19,6  21,0  17,1  18,7  2,5  2,4  

1,65 18,8  19,0  16,8  17,8  1,5  1,2  

1,70 17,4  17,8  16,4  17,0  1,0  0,8  
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Tabelul 2.2- Interpretarea valorilor capacității de apă  ușor accesibilă în sol  pe adâncimea  (H) 
de 100 cm [11]     

Aprecierea valorii  Clase de valori, 
m3/ha  

Semnificație 

Foarte mică Sub 300 cere metode de udare neconvențională 

Mică 300-500 cheltuieli sporite la aplicarea udării 

Mijlocie 500-700  
nu ridică probleme speciale Mare 700-900 

Foarte mare 900-1200 

Extrem de mare Peste 1200 eficiență mare a udărilor de aprovizionare 

 
Conform tabelului  2.1 solurile arabile lutoase pot dispune de capacitatea de apă ușor 

accesibilă mare pentru plante la mărimile densității aparente în limitele 1,2-1,3 g/cm3.  Pentru 

solurile cu valori ale densității aparente 1,3-1,4 g/cm3  capacitatea de apă ușor accesibilă este  

mijlocie. Din cele menționate, reiese, că formarea unui strat arabil afânat de grosimea optimă, 

asigură o înmagazinare mai mare în sol a apei din precipitațiile atmosferice s-au artficiale. În 

solurile cu profil textural omogen și fără aport freatic, normele raționale de udare se calculează 

cu formula:    

mr =  H . DA . (CC-w), 

unde:  mr – norma de udare reală, m3/ha; 

H- grosimea stratului de sol care va fi udat, cm;  

 CC- capacitatea de câmp, % g/g;  

 w – umiditatea momentană, % g/g. 

În condițiile Republicii Moldova pentru solurile lutoase și luto-argiloase normele de 

udare optime sunt 400-500 m3/ha pentru Zona de Sud și 300-400 m3/ha pentru Zona de Centru 

și Nord. 
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3 CONSERVAREA APEI  ÎN SOL 

 

3.1 Rolul reţinerii zăpezii în acumularea apei în sol 

 

     
 

 În  fiecare an  primăvara pe  terenurile agricole se îndeplinesc  lucrări  pentru semănatul 

culturilor agricole. Fermierii pregătesc seminţe si solul pentru semănat. Aceste  lucrări sunt  

caracteristice pentru orice sistem de agricultură şi nimeni în această vreme  nu se  interesează   

ce procese sau produs  pe  câmp în perioada de după recoltare şi până la începutul  lucrărilor de 

primăvară. 

Înainte de semănat, este necesar de a inspecta terenurile agricole, de a identifica  

„punctele slabe”, sectoarele unde a fost spălat solul, unde sau format noi rigole si ravene. O 

astfel de inspecţie, ne da posibilitatea nu numai de a efectua cu mai mult succes lucrările de 

primăvară, dar şi de a  evalua necesităţile de efectuare a măsurilor  antierozionale  pentru  

următorii  ani.  

In zona cu  umiditate  insuficientă,  reglarea  regimului hidric,  trebuie sa fie orientat  

spre acumularea maximă  a umidităţii in sol si folosirea ei  raţională. Una din cele mai 

răspândite metode de acumulare a umidităţii in sol, este reţinerea zăpezii si a apei provenite de  

la topirea acesteia. În acest scop,  se folosesc miriştea, făşiile tampon, valurile de zăpadă si 

altele. Pentru a reduce scurgerea apei pe suprafaţa solului se efectuează lucrarea solului pe 

direcţia curbelor de nivel, îndiguirea,  lucrarea  celulară a  solului şi alte procedee. 

La topirea timpurie a  zăpezii si in cazul primăverilor secetoase  si a  verilor  timpurii o 

atenţie deosebita trebuie sa fie acordata activităţilor de asigurare a acumulării umidităţii în sol. 

În faza de  maturitate  fizică a solului, primăvara devreme, selectiv trebuie de efectuat  afânarea 

superficială a solului (boronirea cu boroana cu dinţi) pentru  toate suprafeţele, deoarece 
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termenul agrotehnic pentru  semănat ar  putea  să nu coincidă cu faza  de maturitate fizică a 

solului. Pe terenurile arate toamna reţinerea umidităţii în sol se efectuează  prin grăparea 

arăturii cu grapa cu discuri. Acest procedeu asigură  afinarea solul, nivelarea  suprafeţei 

acestuia şi contribuie la  reţinerea  apei în sol. Pe câmpurile lucrate din toamnă reţinerea  

umidităţii se efectuează  cu  maşini agricole de tip rotor sau cu grapele cu discuri cu unghiul de 

inclinare a discurilor de 150 grade la adâncimea de 3-4 см. Mărunţirea  miriştii creează  condiţii 

favorabile pentru reţinerea  apei în sol [17]. 

Pentru  prevenirea  uscării  stratului superficial de sol, după procesul de conservare a 

umidităţii, este necesar de efectuat tasarea cu tăvălugurile inelate. Acest procedeu asigură  

nivelarea suprafeţelor şi reduce evaporarea apei din sol. Cu cât este mai uscat  stratul 

superficial al solului 0-5 cm, cu atît este mai mare conţinutul de bulgări în acest strat, cu atât  

mai mult este necesară efectuarea procesului de tăvălugire a suprafeţelor.  

În timpul lucrărilor de primăvară a solului este obligatoriu să se  asigure nivelarea  

maximă a suprafeţelor şi  crearea  unui strat superficial fără bulgări mari. Aceste măsuri ne vor 

asigura  să  păstrăm umiditatea în sol, să obţinem semănături uniforme şi să utilizăm mai 

eficient apa  precipitaţilor din perioada  de primăvara - vara. 

Este cunoscut faptul, că solul  a fost şi va fi principalul mijloc de producere în agricultură.  

Păstrarea fertilităţii solului pe  terenurile  agricole, în special pe terenurile arabile, este şi va fi o 

preocupare principală a agricultorilor. Actualmente  nimeni nu poartă responsabilitate  

materială sau morală pentru distrugerea  suprafeţelor  terenurilor agricole din cauza formării 

rigolelor şi  în special, pentru pierderea fertilităţii din cauza eroziunii.  

Care este impactul iernii asupra proceselor de eroziune?  Răspunsul va fi că  procesul de 

reglare a topirii zăpezii este o măsură importantă, care se efectuează pentru regularizarea  

scurgerilor de suprafaţă si filtrarea apei în straturile profunde  ale solului. Acest procedeu 

asigură majorarea rezervelor de umiditate în sol, reduce spălarea  stratului fertil şi scurgerilor 

de suprafaţă. Pe terenurile în pantă, reglarea  topirii zăpezii este eficientă deoarece  pe versanţi 

există o neuniformitate puternică a topirii zăpezii.  

Pentru a majora rezervele de apă în sol este necesar de a regla  grosimea  stratului de 

zăpadă, luând în consideraţie precipitaţiile din această perioadă. De aceia, tasarea  stratului de 

zăpadă trebuie de efectuat în partea de sus a  versantului şi anume, pe cumpăna  apei, imediat 

după primă cădere a zăpezii.  
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Acest procedeu  trebuie să fie efectuat  pe toată suprafaţa  versantului, astfel va fi 

asigurată topirea mai lentă  a zăpezii. Înnegrirea, adică stropirea cu praf  negru,  cu cenuşă sau 

cu pământ trebuie de aplicat în  partea  de mijloc şi de jos a versantului. Aceasta procedură 

accelerează  dezgheţarea  solului. Tasarea  zăpezii se efectuează în făşii cu lățimea de 2 m, 

transversal pantei, utilizând tăvălugurile netede, iar înnegrirea se efectuează cu resturi organice 

mărunţite  pe fâşii cu lăţimea de 2 metri  şi distanţa dintre făşii de  5-8 m. Tasarea  şi înnegrirea 

zăpezii trebuie să fie efectuată  înainte de topirea zăpezii [18]. Pentru reţinerea zăpezii  în 

livezile  amplasate pe versanţi poate fi  efectuată  înierbarea  între rânduri. 

De exemplu, în Moldova pe versanţii cu soluri erodate în livezile de caise şi prun  poate fi 

semănată măzărichea de toamnă ca cultura intermediară antierozioală.  

Metodele sus enumerate sunt eficiente şi pot fi folosite  de fermieri pentru prevenirea  

proceselor de eroziune.  

Datorită cercetărilor  noastre s-a determinat, că factorul principal de formare a 

scurgerilor de primăvară este umiditatea solului de până la căderea zăpezii. Solul îngheţat dar 

uscat este permeabil pentru apă. Însă, dacă solul a îngheţat în starea umedă şi porii  sunt 

astupaţi cu gheaţă, permeabilitatea lui este foarte mică. În aşa mod  condiţiile climaterice de  

toamnă, în deosebi  cele de toamna târzie, influenţează esenţial  asupra permeabilităţii şi 

formării scurgerii primăvară – cu cît este mai mare  cantitatea de  precipitaţii toamna, cu atât 

mai mică este permeabilitatea solului pentru apă si deci mai mare este pericolul de manifestare 

a eroziunii.  

Condiţiile climaterice  din timpul iernii,  de asemenea, influenţează procesele de 

eroziune. Dezgheţurile, mai ales cele întrerupte de răcirea puternică a  timpului, duce la 

saturarea stratului superior a solului cu gheaţă şi formarea la suprafaţa lui a poleiului de gheaţă. 

Temperaturile de  primăvară influenţează mai puţin procesele erozionale. Scurgerile de 

primăvară sunt determinate preponderent de condiţiile climaterice de toamnă şi iarnă. 

Temperaturile ridicate de primăvară, alternate cu temperaturi scăzute, stimulează într-o 

oarecare măsură scurgerile. Umiditatea solului din toamna poate fi cel mai important factor, 

care  contribuie la formarea  scurgerilor la topirea zăpezii. Solul, care este puternic umezit 

toamna, foarte puţin înmagazinează  apele provenite din topirea zăpezii, iar solurile cu 

insuficienţă  de umiditate, se alimentează cu apă în rezultatul topirii stratului de zăpadă. În 

cazul topirii rapide  a zăpezii  solul nu  reuşeşte să înmagazineze o doză suplimentară de 

umiditate şi apar scurgerile  de  suprafaţă. 
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Dacă iarna se prognozează că va fi stabilă, atunci scurgerile pot fi prevăzute de la  

începutul iernii. O iarnă instabilă, permite prognozarea scurgerii nu mai devreme decât la 

mijlocul iernii. De asemenea este stabilită legătură dintre cantitatea  de umiditate şi 

coeficientul scurgerii de primăvară.  

Topirea zăpezii influenţează şi procesele de eroziune în adâncime a solului. Conform 

cercetărilor fiecare ravenă anual în mediu creşte în lungime cu 1-3 m, iar suprafaţa ei - cu 1-2 %. 

În aşa mod suprafaţa terenurilor distruse de ravene  creşte [10,19,21]. 

 

 

3.2 Precipitaţiile  -  sursa principală de apă în sol 

 

 

 În solurile automorfe precipitațiile sunt unica sursă de apă utilă.  Teritoriul Republicii 

Moldova este amplasat în zona temperată semiumedă, argumentarea acestui fenomen este 

descris in figura 3.1 şi tabelul 3.1. Cultivarea cu succes a  plantelor agricole este posibilă numai  

în cadrul unui sistem de agricultură care asigură o utilizare eficientă a rezervelor de apă din sol, 

acumulate în perioada rece a anului şi compensate treptat din contul precipitaţiilor în perioada 

caldă. Din cauza precipitaţiilor neuniforme  acumularea apei în sol este un factor excepţional de 

important pentru cultivarea culturilor pe terenurile  neirigate. Cel mai favorabil, practic 

nedeficitar,  regim hidrofizic se stabileşte  în sol din contul precipitaţiilor atmosferice în cazul 

când valoarea coeficientului anual de umiditate după Ivanov-Vâsoţki, K=1 (valoarea raportului 

dintre cantitatea anuală de precipitaţii şi evaporabilitatea de pe o suprafaţă liberă de apă). 

Reieţind din valorile  concrete ale coeficientului de umiditate pentru diferite zone climatice 

(tabelul 3.1) putem afirma că  deficitul multianual de precipitaţii atmosferice în Zona de Nord a 

Republicii este de cca 10-30%: în Zona de Centru – 30-40%; în Zona de Sud – 40-50%. Impactul  

negativ a acestui deficit asupra culturilor agricole poate fi compensat parţial prin conservarea  

şi administrarea corectă a rezervelor de apă din sol, acumulate atât în perioada rece, cât şi în 

perioada caldă a anului, precum şi prin irigare.  
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Figura 3.1 - Harta climatică a Republicii Moldova 
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Tabelul  3.1 - Caracteristicile principale ale zonelor şi subzonelor agropedoclimatice ale 

Republicii Moldova [14] 

 
 

Indicii 

Zona de Nord moderat 
călduroasă semiumidă 

Zona de Centru călduroasă 
semiumidă  

Zona de Sud 
călduroasă-
secetoasă. 

Câmpia 
Moldovei de 
Sud, terasele 

Prutului şi 
Nistrului inferior 

Subzona 1a. 
Podişul 

Moldovei de 
Nord 

Subzona 1. 
Câmpia 

Moldovei de 
Nord, 

Subzona 2a. 
Podişul 
Codrilor  

Subzona 2. 
Terasele râurilor 
Nistru, Prut, etc. 

 
Solurile zonale 

principale 

Soluri cenuşii, 
cernoziomuri 

luvice şi 
cambice 
(levigate)  

Cernoziomuri 
tipice şi 

cambice, soluri 
cenuşii 

Soluri brune 
şi cenuşii 

Cernoziomuri 
obişnuite 

Cernoziomuri  
obişnuite, 

carbonatice şi 
sudice 

(kastanice) 

Altitudinile, m 200-300 100-300 200-400 50-200 50-200 

Perioada solară, zile  280-290 290-300 290-300 300-310 310-320 

Durata insolaţiei, ore 2000-2050 2050-2100 2100-2150 2100-2200 2200-2300 

Temperatura  

medie anuală, C 
7-8 8-8,5 8,5-9,0 9-9,5 9,5-10 

Suma de t>10 2750-2850 2750-3050 3000-3150 3000-3250 3100-3350 

Suma anuală  
de precipitaţii, mm 

550-630 550-600 550-600 500-550 450-550 

Evaporabilitatea 
potenţială, mm 

650-700 700-800 800-820 800-850 850-900 

Coeficientul de 
umiditate 

0,70-0,90 0,65-0,80 0,70-0,80 0,60-0,65 0,50-0,60 

Numărul de secete 
 în 10 ani 

1 1-2 1-2 2-3 3-4 

Durata 
perioadei,

zile 

de 
vegetaţie 

166-167 167-176 178-182 177-182 179-187 

fără 
îngheţuri 

163-179 163-179 175-188 174-189 175-195 

 
Pretabilitatea pentru 

principalele culturi 
agricole 

Livezi de 
sămânţoase, 

sfeclă de 
zahăr, tutun, 

legume, 
cereale, 

cartof, culturi 
leguminoase 

Livezi de 
sămânţoase, 

sfeclă de zahăr, 
tutun, legume, 

cereale, floarea-
soarelui, culturi 

leguminoase 
(soia) 

Plantaţii 
viticole, 

pomicole 

Plantaţii 
viticole, 

pomicole, 
cereale,  

floarea-soarelui, 
legume, culturi 

leguminoase  

Plantaţii 
viticole, livezi de 

sâmburoase, 
cereale, plante 

pentru 
producerea 

uleiurilor 
volatile, legume 

irigate 

 

Notă: Media anuală a precipitaţiilor este redată conform datelor tabelului cu corecţia cantităţii  
precipitaţiilor. 
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3.3 Formarea rezervelor de apă în sol  

 

             

 

Problema acumulării apei în sol constă atât în înmagazinarea unui volum cât mai mare 

de apă la umiditatea corespunzătoare CC, cât si faptul ca cea mai mare parte a acestui volum 

acumulat de apă să fie ușor accesibil pentru plante. Volumul de apă utilă (totodată și cel ușor 

accesibilă plantelor) care poate fi acumulat în sol depinde de următoarele însuşiri ale acestuia: 

 Textura.  In cazul solurilor nisipoase, nisipo-lutoase, luto-nisipoase şi argiloase compacte  

volumul de apă utilă și ușor accesibilă pentru plante la umiditatea corespunzătoare CC 

este mai mic decât în solurile lutoase şi luto-argiloase și argilo-lutoase. 

 Densitatea aparentă şi structura. Volumul de apă utilă și ușor accesibilă pentru plante 

este mare în solurile afânate cu structură agronomic valoroasă şi mic în solurile 

nestructurate compacte. În solurile puternic şi foarte puternic compacte volumul de apă 

accesibilă pentru plante scade catastrofal (tabelul  2.1 ). 

 Conţinutul de substanţă organică. În solurile bogate în substanţă organică conţinutul de 

apă accesibilă pentru plante este mai mare decât în solurile cu conţinut mic de 

substanţă organică.  

Aşa dar, pentru ca volumul de apă accesibilă în soluri să fie mare, este necesar ca 

solurile  să fie de textură mijlocie sau mijlocie fină,  structurate si afânate, să se caracterizeze cu 

conţinut optimal de substanţă organică.  

În  continuare apreciem starea de calitate a solurilor din punct de vedere a însuşirilor 

enumerate. Procesul de pătrundere a apei în sol este  complicat deoarece viteza de infiltrare a 
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acesteia  depinde de mulți factori:  porozitatea solului, conţinutul inițial de apă în sol, 

permeabilitatea solului. Reţinerea apei este un fenomen dificil,  deoarece viteza maximală de 

infiltrare se înregistrează la perioada iniţială a  căderii precipitaţiilor, iar apoi brusc se 

micşorează odată cu   săturarea în apă a spaţiului  poros în orizontul de  suprafaţă. 

Textura și structura solului are o influenţă majoră asupra vitezei de infiltrare a apei in 

sol. Pătrunderea apei în solurile nisipoase nu prea compacte se petrece destul de ușor, însă, în 

cazul ploilor abundente când posibilitatea de infiltrație a apei în aceste soluri este mai mică 

decât intensitatea căderii precipitațiilor, materialul orizonturilor de suprafața a solurilor cu 

textură grosieră este spală ușor de șiroaiele  de apă din cauza lipsei coeziunii dintre particulele. 

 Solurile cu textură mijlocie (lutoase) și hidrostabilitate mică a structurii dispun de o 

permeabilitate moderată pentru apă si, fiind arabile, în cazul căderii ploilor abundente, 

formează   șiroaie de apă, si sunt vulnerabile la eroziune. 

Solurile cu textură mijlocie fină (luto-argiloase și argilo-lutoase) și fină (argiloase),  dacă 

dispun de structură bună, se caracterizează cu hidrostabilitate mare a agregatelor structurale și 

fiind afânate, asigură o viteză optimală de pătrundere a apei în straturile adânci. Destructurarea 

mecanică a acestor soluri la lucrarea lor conduce la scăderea permeabilității pentru apă și 

manifestarea proceselor erozionale. 

 Orice tehnologie agricolă, care conduce la distrugerea  structurii solului și micșorarea  

spațiului cu pori necapilari, restricţiona baza circulaţia apei în sol. Cea mai bună structură în 

acest context, este structura hidrostabilă care poate rezista la schimbări. Solurile cu structură 

instabilă pierd repede capacitatea de filtrare a apei, așa cum, agregatele structurale se 

deteriorează şi porii la suprafaţa solului se micşorează. Acest proces se produce atât din cauza 

lucrării intensive a solului, cât și sub influenţa condiţiilor unor procese naturale (ploilor, înghețul 

și dezghețul solului umed, colmatarea porilor la topirea zăpezii). 

Suprafaţa solului  prezintă interes prin faptul, că condiţiile care sunt la suprafaţa  

condiţionează capacitatea de filtrare și acumulare a apei. La lucrarea solului  în condiţii de 

secetă trebuie să utilizăm  metode care condiţionează  majorarea vitezei de infiltrare a apei şi 

este eficientă din punct de vedere economic în sistemul  de cultivare a culturilor agricole. Așa 

tehnologii de lucrare a solului sunt No-till, Mini-till, Script-till etc.  

În pozele 1,2,3,4,5,6,7, sunt expuse maşinile  agricole, utilizate de fermierii, folosind 

astfel tehnologiile de ultimă oră. 
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La utilizarea No-till pe suprafața solului se păstrează pe parcursul anului resturile 

vegetale. Deci, în perioada  semănatului suprafața solului este acoperită  de resturi vegetale, iar 

în timpul dezvoltării culturilor solul este protejat de frunzele plantelor. Când solul este acoperit  

de plante, picăturile  de ploaie alunică lent pe suprafaţa solului cu o intensitate  mai mică  și 

agregatele structurale sunt supuse mai puţin distrugerii, porii  la suprafaţa solului rămân 

deschiși,  infiltrarea precipitațiilor este menţinută la  nivelul iniţial. 

În timpul creşterii culturilor, cantitatea de resturi vegetale la suprafața solului se 

micşorează, deoarece are loc descompunerea acestora prin activitatea microorganismelor. 

Lucrarea mecanică a solului în timpul şi după creşterea culturilor concomitent tot micşorează 

cantitatea de resturi vegetale şi  respectiv  posibilitatea  stratului superior a solului de a evita 

formarea scurgerilor de apă.  

Alternarea  culturilor în asolamente  în combinaţie cu lucrarea  corectă a solului,  ne 

oferă posibilitatea de a acumula mai multă apă  în sol. Asolamentele  sunt o măsură eficientă de 

combatere a secetei. 

Asigurarea cu  apă a   plantelor depinde de:  

 cantitatea de precipitaţii şi condiţile care favorizează acumularea şi menţinerea apei în 

sol; 

 sistemul radicular al plantelor: plantele cu sistem radicular puternic pivotant pot utiliza  

umiditatea din straturile mai adânci a solului şi sunt mai rezistente  la secetă; 

 coeficientul de transpiraţie a plantelor (cantitate de apă folosită pentru crearea unităţii 

de substanţă uscată): plantele care au  un coeficient de transpiraţie  mic, pot crea mai 

multă substanţă organică în dependenţă de existenţă rezervelor de apă, în comparaţie 

cu plantele care au coeficientul mai mare de transpiraţie;  

Astfel, acumularea şi conservarea apei în sol poate fi reglată parțial prin rotația culturilor 

în  asolamente. De exemplu, monocultural porumbului. În acest caz, creşterea culturii poate 

demara după următorul scenariu: în rezultatul recoltării târzii a porumbului, aratul de toamnă a 

solului va fi efectuat târziu. Acumularea umidității în sol, ar avea loc  toamna, iarna şi 

primăvara, în perioadele când cantităţile de precipitaţii sunt minime. Recolta  de porumb va 

depinde în mare parte de  precipitaţiile din  perioada de vegetaţie.  

Alte  condiţii, se creează când porumbul se alternează cu cultura  grâului de toamnă care   

se recoltează la mijlocul verii.  Dacă terenul este pregătit corect după recoltare în sol are loc o   

acumulare maximă a  precipitaţiilor de vară.  În acest caz, porumbul cultivat  după grâul de 
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toamnă, are posibilitatea să  utilizeze  precipitaţiile acumulate în sol  timp de  14 luni (din iulie 

anul curent până în septembrie anul viitor), iar grâul de toamnă după porumb poate folosi 

precipitaţiile acumulate în sol timp de 10 luni (din septembrie anul curent până în iulie anul 

viitor). Grâul de toamnă, bine dezvoltat toamna, se dezvoltă  rapid şi  primăvara, în baza 

rezervelor de apă acumulate, în sol în perioada rece  a anului. Rotaţia culturilor în combinaţie 

cu lucrarea corectă  a solului, oferă posibilitatea de  acumulare şi păstrarea  apa în sol. 

Sistemul radicular al plantelor este variat în dependenţa de sol, metode de lucrare şi de 

condiţii naturale al anului. Lucerna, sfecla de zahar, floarea soarelui, măzărichea, au un sistem 

puternic de rădăcini care pătrund în adâncimea solului. Aceste plante pot folosi umiditatea din 

straturile mai profunde ale solului. Culturile cerealiere – grâul de toamnă, secară, orzul – după 

adâncimea  de pătrundere a sistemului radicular ocupă o poziţie intermediară. Fasolea şi alte 

leguminoase au un sistem radicular slab dezvoltat. Plantele din acest grup pot folosi doar 

umiditatea din straturile superioare ale solului.  

Efectul negativ a plantelor la micșorarea rezervelor de apă din sol depinde de densitatea 

lor şi gradul de dezvoltare a sistemului lor radicular. Specialiştii din agricultură  recomandă 

pentru o mai bună utilizare a umidităţii  solului să se alterneze  cultivarea plantelor cu rădăcini 

superficiale care utilizează umiditatea din straturile superioare ale solului cu plante care au 

rădăcini adânci şi folosesc umiditatea  din straturile profunde ale solului, ce asigură o utilizare 

mai eficientă şi  completă a umidităţii solului.  

La combaterea secetei, în zonele climatice cu deficit mare de umiditate, un rol 

important revine semănatului plantelor rezistente la secetă. Soiurile de plante rezistente la 

secetă au tendinţa de a utiliza mai puţină apă pentru formarea masei de substanţă uscată în 

anii secetoşi. 

 

3.4 Evaporația apei din sol 

 

Evaporarea apei de la suprafața solului depinde de o serie de factori, aparținând atât 

atmosferei, cât și solului. Factorii atmosferici ai evaporației includ deficitul de saturare a aerului 

în vapori de apă, temperatura,  radiația solară, vântul. Sinteza lor determină evaporația la 

suprafața liberă a apei și este numită evaporabilitatea sau evaporarea maximă potenţială [11].  
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Factorii de sol ai evaporației sunt reprezentați prin conținutul de apă prezentă sau 

absentă unei surse de reînnoire a cantității de apă pierdute prin evaporare și proprietățile 

solului care   influențează circulația apei în sol.  

Majoritatea cercetătorilor consideră că în zona temperată semiumedă la care aparține și 

Moldova intensitatea evaporației scade rapid deoarece după începerea fenomenului la 

suprafața solului se formează un strat uscat prin care apa capilară nu mai circulă. Acest strat 

acționează ca un mulci, protejând solul împotriva evaporației. Ca urmare, grosimea stratului de 

sol care se poate usca comparativ repede nu depășește 30-50cm [11]. Acest fapt stă la baza 

necesității efectuării primăvara devreme a boronirii semănăturilor cerealelor de toamnă cu 

boroana cu dinți pentru micșorarea vitezei de evaporare a apei din straturile subiacente de sol 

(în stratul afânat prin boronire se întrerupe mişcarea apei sub influenţa forțelor capilare). 

Formarea unui strat de mulci propriu-zis care să producă un strat de sol afânat cu 

conductivitate hidraulică redusă prin acoperirea solului cu resturi vegetale, reduce și mai mult 

evaporația. Lucrarea  solului primăvara duce  la intensificare evaporării apei din sol. 

 

3.5 Metode agrotehnice de majorare a capacitaţii de  apă accesibilă pentru plante 

 

Aprovizionarea  cu apă a culturilor agricole în condiţiile Moldovei reprezintă una din cele 

mai importante probleme. Implementarea  procedeelor agrotehnice de conservare și utilizare 

rațională a rezervelor de  ară din  sol  de către culturile agricole are o importanţă practică. 

 În rezultatul cercetărilor  efectuate la staţiunile experimentale ale IPAPS „N. Dimo”, A. 

Atamaniuc [1] a determinat că caracterul şi folosirea umidităţii depinde de tipul genetic al 

solului. Cele mai asigurate soluri cu umiditate s-au dovedit a fi cele cenuşii, iar cel mai puţin 

asigurate – cernoziomurile carbonatice [1]. S-a dovedit, că cel mai important factor al scăderii 

fertilităţii solurilor din Moldova este insuficienţa aprovizionării cu umiditate a culturilor. 

Deficitul de umiditate anual in diferite zone poate atinge nivelul  de 150 mm. Culturile agricole 

(cerealele  de toamna, precum si culturile prăşitoare) suportă insuficienţă  de umiditate în 

perioada de vegetaţie. Aprovizionarea suficientă cu apă a culturilor ar permite majorarea  

semnificativă a productivităţii acestora. 

 La folosirea efectivă a umidităţii acumulată în sol un rol deosebit revine procedeelor 

agrotehnice. Lucrarea mecanizată a solului permite creşterea sau micşorarea permeabilităţii 

aerului şi apă, reduce folosirea umidităţii prin evaporare, îmbunătăţeşte aeraţia solului [2].
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 Măsurile agrotehnice trebuie efectuate în  scopul acumulării precipitaţiilor şi reţinerea 

scurgerii de suprafaţă  provenite la  topirea zăpezi  în regiunile cu  deficit de umiditate. 

Utilizarea  măsurilor agrotehnice pentru prevenirea eroziunii şi menţinerea umidităţii în sol are 

efect pozitiv, dar cu părere de rău, acestor procedee li se acordă o  atenţie minimă. În rezultatul  

utilizării aratului de toamnă, cultivaţiei, fisurării şi drenajului-cârtiță se reţine în sol o cantitate 

mare de apă provenită din precipitații şi  micşorează eroziunea solului. Pentru solurile erodate, 

amplasate pe  pante de 6-8о,  putem obţine un rezultat pozitiv în ce privește acumularea apei  

prin arătura adâncă de toamnă. 

 Păstrarea umidităţii  acumulate poate fi obţinută prin efectuarea la timp a măsurilor 

agrotehnice de lucrare a solului  înainte de semănat primăvară devreme și pe parcursul 

vegetației culturilor agricole. Cantitatea de apă utilă în sol este exprimată în milimetri de 

grosime a stratului de apă pe stratul de sol.  Astfel sunt comparabile datele privind precipitaţiile 

şi evaporație [4]. 

Afânarea superficială a  solului cu grapa cu dinți  evită pierderile de apă din sol prin 

evaporarea. Tasarea  solului după însămânţare schimbă densitatea stratului superficial de  sol în 

comparaţie cu celelalte straturi. Diferenţă de densitate aparentă a solului cauzează fluxul 

capilar a umidităţii din stratul subiacent spre stratul  tasat. 

Tabelul 3.2 - Precipitaţiile atmosferice conform observațiilor  staţiei meteorologice  Cahul (1) şi 
pluviometrului  din comuna Lebedenco (2) în perioada de primăvară-vară  a anilor 2011-2014 

Luna 

Anul 

2011 2012 2013 2014 

 Precipitaţii atmosferice 

Suma,
mm 

% de la 
normă 

Suma,
mm 

% de la 
normă 

Suma,
mm 

% de la 
normă 

Suma,
mm 

% de la 
normă 

Martie 
1 
2 

11 39 14 50 11 39 24 86 

4 14 10 38 32 114 5 18 

Aprilie 
1 
2 

53 133 29 73 53 133 39 98 

35 88 7 18 23 58 62 155 

Mai 
1 
2 

47 85 78 142 48 87 87 158 

39 71 63 115 42 76 78 142 

Iunie 
1 
2 

92 124 74 100 80 108 52 70 

109 147 10 14 70 95 6 8 

Iulie 
1 
2 

41 75 46 84 51 93 36 65 

9 17 23 42 27 49 5 9 

August 
1 
2 

25 44 58 102 20 35 14 25 

8 14 68 120 80 140 - - 

Total 1 
2 

269  299  263  252  

204  181  274  156  
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Conform datelor prezentate în tabelul 3.2  cantitățile de  precipitaţii în diferiți ani în 

perioada de primăvara şi vara se deosebesc. Totodată datele tabelul 3.3 demonstrează că 

măsurile agrotehnice standarde, inclusiv  aratul, cultivaţia, grăparea şi afânarea profundă pe 

parcurs de  patru ani nu schimbă  semnificativ rezerva de umiditate productivă în solurile slab, 

moderat şi puternic erodate  în perioada de primăvară. Aceasta confirmă că în exploataţia 

agricolă din comuna Lebedenco au fost corect utilizate metode agrotehnice de lucrare a solului 

pentru acumularea umidităţii şi prevenirea eroziunii. 

 

Tabelul 3.3 - Rezerve de apă totală şi productivă în stratul de sol 0-100 cm pe terenul comunei 
Lebedenco, raionul Cahul în  perioada de primăvară-toamnă a anilor 2011-2014.  

 
Gradul de 

spălare 

Rezerva  de umiditate  Rezerva  de umiditate Rezerva  de umiditate 

totală, 
mm 

productivă, 
mm 

totală,  
mm 

productivă, 
mm 

totală, 
mm 

productivă, 
mm 

Data 

20.04.2011 21.07.2011 3.11.2011 

Slab 293.7 152.8 213.2 72.3 - - 

Mediu-puternic 280.4 133.0 225.1 77.7 - - 

 27.03.2012 05.06.2012 11.10.2012 

Slab 264.5 127.7 228.8 87.9 153.9 13.5 

Mediu-puternic 239.5 92.1 242.2 95.4 155.9 9.5 

 06.03.2013 16.04.2013 17.09.2013 

Slab 280.9 140.0 306.5 165.6 316.4 175.5 

Mediu-puternic 289.3 141.9 297.9 150.5 319.5 172.1 

 26.03.2014   

Slab 292.9 152.0 - - - - 

Mediu-puternic 270.4 123.0 - - - - 

 

Afânarea superficială a solului sau „conservarea” umidităţii în sol prin grăparea acestuia 

evită pierderile de apă prin evaporare. Tasarea solului după însămânţare schimbă densitatea 

stratului superficial al solului arabil în comparaţie cu celelalte straturi. Diferenţă de densitate a 

solului cauzează fluxul capilar a umidităţii din stratul subiacent, ce majorează contactului  

seminţelor cu particule de sol, creează condiţii  favorabile de încolţire şi asigură plantele cu 

umiditate  primăvara  devreme [5, 7, 8, 27,28]. 

În scopul acumulării umidităţii în sol este necesar de a perfecționa  sistemul de lucrare a 

solului şi anume, de a majora  eficienţa reţinerii  zăpezii, a  apei ploilor  torenţiale. Terminii și  

calitatea efectuării  lucrărilor agrotehnice în câmp acţionează asupra recoltei culturilor agricole 

şi a productivităţii lor. 

28 



                                                                   www.gwpcee.org 

 Diferența pronunțată a productivității culturilor agricole se înregistrează și pe versanţii  

cu diferită  expoziție si înclinație. Să  constatat,  că pe versanţii cu aceeaşi  pantă dar cu expoziţii 

diferite, condiţiile de creștere a plantelor şi de formare a recoltei sunt diferite. Pe terenurile cu 

expoziții nordice şi nord-estice, zăpadă se acumulează în cantități mai mari. Solul este supus 

mai slab  îngheţurilor şi se încălzesc mai încet primăvară. Procesul de topire a zăpezii se petrece 

mai lent (15-20 de zile în loc de 5-10 pe versanți sudice), evaporarea si scurgerea apelor de 

suprafaţă este mai mică, rezerve de umiditate în sol în  perioada  de semănatului  sunt  mai 

mari decât pe versanți sudici (tabelul 3.4). 

 

Tabelul 3.4 - Rezervele de umiditate în stratul 0-100 cm al solurilor pe versanţi  cu diferită 
expoziție  în perioada încolţirii grâului de primăvară, mm 

 
Partea versantului 

Stratul de sol, 
сm 

Expozitia şi panta  versanţilor 

Nord-estica,  0-40 Sud-estica, 0-50 

 
Cumpăna apelor 

0-20 30,4 19,9 

0-50 93,4 52,9 

Partea de sus 

0-20 37,9 18,3 

0-50 93,5 57,8 

0-100 202,9 132,8 

 
Partea de mijloc 

0-20 30,8 29,8 

0-50 94,2 77,4 

0-100 211,7 166,5 

 
Partea de jos 

0-20 31,4 50,7 

0-50 79,9 82,6 

0-100 160,5 164,7 

 
Orice lucrare mecanică a solului conduce la intensificarea evaporării apei  din sol. Din  

această cauză agricultorii au nevoie să cunoască problemă pierderii neproductive a apei din sol  

şi corect să aleagă  sistemul de lucrare a acestuia. La momentul actual in exploataţiile agricole 

se utilizează  tehnica agricolă modernă care fiind utilizată conduce la micșorarea pierderilor de 

apă utilă din sol la lucrarea acestuia . 

În continuare, în mod concis enumerăm măsurile agrotehnice principale care sunt 

necesare pentru conservarea și utilizarea raţională a rezervelor de apă utilă și ușor accesibilă 

din sol. 

 Respectarea asolamentelor zonale științific argumentate și a rotației stabilite a culturilor 

în asolament.   

 Semănatul la timp a culturilor agricole. 

 Tăvălugitul câmpurilor semănate cu culturi agricole. 
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 Lucrarea cu boroana cu dinţi primăvara devreme a semănăturilor de toamnă. 

 Fertilizarea primăvara cât mai devreme cu îngrăşăminte cu azot a semănăturilor 

cerealelor de toamnă. 

 Fertilizarea generală optimală a semănăturilor. 

 Combaterea buruienilor prin toate metodele  posibile. 

 Combaterea bolilor şi dăunătorilor plantelor agricole, etc.  

 Implementarea tehnologiilor No-Till şi Mini-Till de lucrare a solului după o refacere 

totală a stării de calitate a stratului arabil. 

 Formarea  stratului de mulci la suprafaţa solului. 

Utilizând  aceste procedee producătorii agricoli pot beneficia de o productivitate mai 

înaltă a culturilor agricole şi o folosire eficientă a resurselor funciare. 
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4   SCHIMBĂRILE CLIMATICE ŞI AGRICULTURA 

 

Programul Regional de reducere a vulnerabilităţii la schimbările climatice în sistemele 

agricole [20] constată că agricultura este extrem de importantă pentru traiul în localităţile 

rurale din Moldova, cu o rată de peste 41% de populaţie ocupată în acest sector şi o cotă de 

11% în PIB-ul ţării. Datele istorice relevă faptul că Moldova este expusă unei clime de o 

variabilitate înaltă, care deja a cunoscut aşa efecte cum ar fi sporirea temperaturii medii, 

deficitul de umiditate şi evenimente extreme, cum sunt secetele, inundaţiile şi îngheţurile. 

Prognozele climaterice pe viitor ne indică că, după toate probabilităţile, Moldova va fi expusă 

la: 

 O creştere cu 3-4oC a temperaturii medii anuale pentru perioada anilor 2040-69,   

perioadă cu cele mai mari încălziri prognozate pentru toamnă şi iarnă.  

 O reducere a nivelului mediu anual de precipitaţii cu 6,8% pentru  anii 2040-69 şi o  

reducere a nivelului mediu de precipitaţii pentru vară şi toamnă cu 19,3% şi respectiv 16%. 

 O creştere a frecvenţei şi severităţii secetelor, cu o probabilitate sporită de secetă  

catastrofală (mai puţin de 50% din nivelul mediu de precipitaţii) de la un eveniment de  nouă 

ani la aproape un eveniment de doi ani.  

Astfel se creează un mediu mai riscant şi marginal de producere agricolă, deoarece  

creşterea temperaturii şi reducerea nivelului de precipitaţii pe parcursul perioadei critice de 

vegetaţie a culturilor şi pășunilor vor cauza un deficit de umiditate, deplasând semnificativ ţara 

în categoria climei subumede sau semiaride. Trei categorii de riscuri  în care Moldova este 

semnificativ mai vulnerabilă decât alte ţări din regiune sunt: degradarea solului, procentul înalt 

de populaţie ocupată în sectorul agricol şi procentul populaţiei rurale care trăieşte cu mai puţin 

de 5 dolari SUA pe zi. Așa cum majoritatea populaţiei rurale este săracă şi complect dependentă 

de sectorul agricol în ceea ce priveşte mijloacele de trai, comunităţile rurale sunt îndeosebi de 

vulnerabile şi expuse riscului din cauza schimbărilor care ar putea surveni drept rezultat al 

schimbărilor climatice. Riscurile produse de schimbările climatice sunt majorate în continuare 

de productivitatea relativ scăzută a agriculturii Moldovei, rezultat a  lipsei  capacităţii de 

adaptare la clima prezentă – un fenomen cunoscut şi sub denumirea de deficit de adaptare.  

Deficitul curent de adaptare a sectorului agricol la clima prezentă indică imposibilitatea 

populației rurale de a face faţă unei clime deosebit de variabile şi provocatoare pe viitor.   
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Prognozele impacturilor schimbărilor climatice asupra resurselor de apă în Moldova 

indică că cele două bazine majore de captare a apei din ţară (Nistru şi Prut) vor avea parte de 

reduceri semnificative în ceea ce priveşte resursele de apă de suprafaţă. Schimbările 

semnificative în cererea a de apă şi concurenţa sporită pentru apă pe viitor probabil că vor 

surveni în toate sectoarele Moldovei – inclusiv şi în  agricultura. Măsurile potenţiale de 

adaptare pentru sectorul agricol al Moldovei sunt prezentate  în tabelul 4.1    

 

Tabelul 4.1 - Opţiunile generale de adaptare la schimbările climatice pentru sectorul agricol 
şi cel al resurselor de apă din Moldova [20] 

 

Sectorul Opţiunea de adaptare  

 
 

General 

Investiţii în serviciile de cercetare şi extensiune pentru sporirea capacității de adaptare şi 
furnizarea de informaţie necesară către sectorul agricol 

Îmbunătăţirea sistemului de avertizare timpurie şi celui de informaţie meteorologică, 
inclusiv publicarea şi distribuirea în mod frecvent a prognozelor meteorologice specifice 
pentru agricultură (de exemplu, prognoze pe termen scurt şi prognoze sezoniere, 
monitorizarea secetei etc.) 

Investiţii în monitorizarea şi identificarea noilor maladii ale culturilor, şeptelului de vite şi 
sectorului forestier prin îmbunătăţirea regimului sanitar şi celui fitosanitar. 

 
 

Culturile 
neirigate  

 

Elaborarea unor noi soiuri rezistente la temperaturi sporite şi secetă, cu potenţial mai mare 
de recoltă, fertilizarea organică și inofensivă minerală  a solului.  

Sporirea eficienţei de utilizare a apei, reducerea eroziunii și refacerea stării de calitate a 
solurilor agricole prin intermediul unor măsuri fitoameliorarive și agrotehnice; 
îmbunătăţirea  managementului agricol, implementarea tehnologiilor No-till, Mini-till, 
Stript-till de lucrare a solului  

Elaborarea şi adoptarea unui set de măsuri și procedee  agronomice şi agrotehnice   
moderne de gestionare a riscurilor. 

Protecţia integrată a plantelor prin intermediul monitorizării maladiilor, precum şi 
educarea fermierilor prin intermediul serviciilor de extensiune.  

 
Culturile  
Irigare 

Reabilitarea schemelor viabile de irigare şi furnizare de apă pentru a îmbunătăţi accesul la 
sistemele de utilizare a apei, precum şi eficienţa acestora. 

Elaborarea schemelor moderne de reciclare a apei la staţiile de epurare a apei reziduale 
comunale  pentru utilizarea repetată a acesteia. 

Modernizarea sistemelor de distribuire a apei pe terenurile agricole pentru evitarea 
pierderilor de apă.  

Introducerea unor noi tehnici de irigare şi îmbunătăţirea tehnicilor existente pentru a 
majora eficienţa utilizării de apă la nivel de teren agricol. 

Dezvoltarea irigării de scară mică, crearea şi reabilitarea acumulărilor locale de apă şi a 
infrastructurii asociate.  

 
 

Şeptel de 
vite 

Adoptarea unor rase de animale mai bine adaptate şi a unui stoc de seminţe de 
iarbă/legume care să fie mai bine adaptate pentru condiţiile prognozate de secetă. 

Managementul îmbunătăţit al microclimei încăperilor fermei prin utilizarea materialelor de 
construcţie cu izolare termică şi a sistemelor moderne de ventilare pentru a proteja 
şeptelul de condiţiile extreme şi pentru a spori productivitatea.   

Managementul  pășunilor prin potrivirea ratelor de şeptel cu nivelul de producere al 
pășunilor, îmbunătăţirea integrată a păşunilor pentru sporirea valorii nutreţurilor. 
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4.1  Impactul schimbărilor  climatice asupra solurilor 

 

Pentru teritoriul Republicii Moldova, conform rezultatelor obţinute cu ajutorul 

modelelor, a fost stabilite urătoarele schimbări climatice: 

 o diferenţă semnificativă a valorii temperaturii medii lunare pe întreaga perioadă a 

anului; 

 temperatura medie  va creşte  mai brusc în perioada de iarnă;   

 dinamica precipitaţiilor va fi mai complexă. Se evidenţiază tendinţa de creştere a 

precipitaţiilor în zona de Sud și de Centru a  Moldovei din contul intensificării ciclonilor, 

care se  formează deasupra mărilor Mediterane și Negre.  

Solurile virgine ale Moldovei, din punct de vedere genetic, se caracterizează cu o 

capacitate înaltă de rezistenţă la modificarea negativă a însuşirilor naturale favorabile sub 

influenţa variabilității climatice. Complet altă situaţie se va observa în cazul solurilor agricole.  

Variabilităţile climatice vor conduce la intensificarea  impactul antropic  preponderent negativ 

asupra solurilor arabile. În dependenţă de însuşirile concrete ale solurilor arabile,  impactul 

negativ asupra stării lor de calitate va fi diferit.  

Degradarea solurilor agricole sub influenţa  variabilității climatice poate fi apreciată prin 

efectuarea periodică a cercetărilor pedologice şi agrochimice. În baza rezultatelor cercetărilor 

pedologice  pot fi stabilite cantitativ modificările negative în starea de calitate a solurilor și 

localizarea geografică a acestora.  

 

4.2 Vulnerabilitatea solurilor agricole la schimbările climatice  

 

  Vulnerabilitatea solurilor agricole la schimbările climatice curente și de viitor va depinde  

de gradul de manifestare a schimbărilor şi de însuşirile concrete ale unităţilor de sol. 

 Din punct de vederea a genezei, însuşirilor si a unor particularităţi a reacţiei la 

schimbările climatice pe teritoriul Moldovei din partea dreaptă a Nistrului  pot fi evidenţiate 

următoarele grupe mari de soluri arabile [14 ]: 

1) Solurile cenuşii şi brune arabile – 124,2 mii ha sau 6,7%; 

2) Cernoziomurile arabile - 1439, 9 mii ha sau 77,8%; 

3) Soloneţurile cernoziomice (automorfe) arabile – 2,3 mii ha sau 0,1%; 

4) Vertisolurile arabile – 7,7 mii ha sau 0,4%;  
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5) Rendzinele  arabile  -  mii ha sau  1,5 mii ha sau 0,1%; 

6) Solurile semihidromorfe nesalinizate arabile - 74,3 mii ha sau 3,9%; 

7) Solurile semihidromorfe soloneţizate  arabile  – 0,9 mii ha sau 0,1%; 

8) Solurile hidromorfe nealuviale nesărăturate arabile – 431,0 mii sau 2,3mii ha; 

9) Solurile hidromorfe nealuviale  soloniţizate arabile -  3,9 mii ha sau 0,2%;  

10)  Soluri hidromorfe aluviale nesalinizate şi nesoloneţizate  arabile -116,9 mii ha-5, 9%; 

11) Soluri aluviale soloneţizate arabile – 3,5 mii ha sau 0,2%; 

12) Soluri aluviale salinizate arabile – 3,2 mii ha sau 0,2% 

13)  Alte soluri  (erodosoluri , soluri pe alunecări de teren etc)– 43,7 mii ha sau 2,4%.  

 Total au fost cercetate pedologic 1 mln 850 vii ha terenuri agricole. Grupele evidenţiate 

de soluri se deosebesc esențial prin însuşiri şi posibilitatea de a rezista la schimbările climatice.  

Prognoza posibilei manifestării proceselor de degradare a solurilor sub influenţa variabilității 

climatice este prezentată în tabelul 4. 1 [14]. 

Impactul schimbărilor climatice asupra solurilor agricole va fi diferit în diferite zone 

pedoclimatice ale Republicii Moldova.  

Concomitent cu noţiunea de „secetă atmosferică” există noţiunea  de „seceta pedologică”. 

Seceta pedologică în sol se stabileşte în cazul când în stratul de răspândire maxim a rădăcinilor 

plantelor de cultură (cca 50-60cm de la suprafaţă pentru plantele cu sistem radicular fasciculat 

şi 100-160 cm pentru plante cu rădăcini pivotante) umiditatea este mai mică decât umiditatea 

corespunzătoare  coeficientului de ofilire (CO), egal, de regulă, cu 1,5 mărimi ale coeficientului 

de higroscopicitate (CH).  

 Majorarea  s-au micşorarea deficitului de apă  (secetă) în sol depinde de durata secetei în 

atmosferă şi de însuşirile concrete ale solului:  textură; structură; compactare (porozitatea ;  

conţinutul de materie organică etc).  Prin diferite acţiuni agrotehnice, agrochimice şi fitotehnice 

este posibil de a face ca plantele să utilizeze cât mai eficient rezervele de apă accesibile  din sol, 

în primul rând, a celor uşor accesibile şi de  a majora volumul  producţiei agricole  

Schimbarea climei este o problemă care esenţial poate influenţa dezvoltarea economică a 

Moldovei în viitorul apropiat. Din aceste considerente, la moment, este  necesară o evaluare 

detaliată a efectelor schimbărilor climatice asupra solurilor. 
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Tabelul 4.1 - Impactul prognozat al schimbărilor climatice asupra solurilor arabile 

 

 

Factorul climatic Impactul 

Creşterea 
temperaturilor 
medii anuale, a 
temperaturi din  

perioada de 
vegetaţie activă  a 
culturilor agricole 

 intensificarea proceselor de mineralizare a substanţei organice în  
stratul arabil al tuturor solirilor arabile nominalizate, dehumificarea puternică a 
acestora, micşorarea conţinutului de elemente nutritive înmagazinate în humus; 

 destructurarea stratului arabil, micşorarea rezistenţei acestuia la  
compactare; 

 compactare părţii de mijloc şi inferioare a stratului arabil,  
micşorarea volumului de pori activi în sol, scăderea capacităţii acestuia pentru apa 
în câmp, micşorarea rezervelor de apă accesibilă pentru plante;  

 Intensificarea proceselor de salinizare şi soloneţizare a  solurilor  
hidromorfe aluviale şi nealuviale;  

 scăderea nivelului apelor freatice în profilul solurilor hidromorfe,  
micşorarea gradului de hidromorfizm al acestora; 

 formarea rapidă după umectare sau primăvara devreme a crustei  
la suprafaţa solului. 

Manifestarea 
secetei severe şi 

frecvente 

 intensificarea pronunţată a proceselor de dehumificare,  
destructurare, compactare a stratului arabil al solurilor, deşertificarea terenurilor 
agricole; 

 formarea crăpăturilor în sol, ce va conduce la intensificarea  
procesului de evaporare neproductivă a apei din orizonturile subiacente ale solului. 

Secetele 
 sezoniere 

 seceta de vară-toamnă va provoca formarea stricturii în blocuri  
pentru stratul arabil al solurilor, ce va crea dificultăţi toamna la efectuarea 
lucrărilor de bază şi  pregătirea patului  germinativ; 

 seceta de primăvară va conduce la formarea crustei la suprafaţa  
solului si pierderi mari de apă acumulată în sol în perioada rece a anului. 

Majorarea  
numărul şi 
intensităţii 

furtunilor, urmate 
de  ploi torenţiale 

cu grindină pe 
versanţi, 

 furtunile şi vânturile puternice de primăvară-vară vor conduce la  
intensificarea eroziunii eoliene, în deosebi în raioanele din sudul Moldovei unde 
solurile sunt de textură mai grosieră si se caracterizează cu rezistenţă scăzută la 
această formă de eroziune; 

 ploile torenţiale şi formarea torenţilor vor conduce la  
intensificarea  eroziunii prin apă în suprafaţă şi adâncime, vor deteriorate solurile 
pe suprafeţe mari de terenuri agricole; 

 se va produce  colmatarea cu depozite slab humifere a solurilor  
foarte productive din depresiuni, se vor forma soluri cumulice tipice (stratificate) 
slab humifere. 

Schimbări a 
regimului de 
precipitaţii, 
micşorarea 

cantităţilor de 
precipitaţii în 
vremea rece a 

anului 

 se vor micşora rezervele de apă în sol, acumulate în perioada rece  
a anului; 

 se va intensifica seceta pedologică; 

Inundaţii 
catastrofale 

 stratul arabil al solurilor aluviale va fi colmatat cu depozite slab  
humifere, ce va conduce scăderea bruscă a fertilităţii acestora; 

 solurile salinizate vor fi spălate vremelnic de sărurile toxice  
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     4.3 Adaptarea la schimbările climatice 

 

 

  Nivelul scăzut de productivitate, o climă cu variabilitate înaltă şi o bizuire prea mare pe 

agricultura neirigată, confirmă că Moldova se confruntă cu riscuri semnificative privind 

securitatea şi durabilitatea alimentară. Odată cu creşterea cererii globale şi sporirea 

vulnerabilităţii agricole în contextul schimbărilor climatice, riscurile privind securitatea şi 

durabilitatea alimentară a țării ar putea creşte în mod substanţial [14].  

Riscurile negative care survin pentru sectorul agricol din cauza schimbărilor climatice 

depăşesc potenţialele beneficii. Este necesar de a reduce deficitul de adaptare prin sporirea 

eficienţei, productivităţii şi capacităţii de adaptare a agriculturii la climatul prezent, elaborând 

în acelaşi timp, şi opţiuni eficiente de adaptare pe termen mediu, şi lung pentru sistemele 

agricole din cadrul celor trei zone agroecologice din Moldova. Este important ca opţiunile de 

adaptare să fie elaborate la scara zonelor agroecologice, astfel încât să abordeze în mod specific 

provocările schimbărilor climatice cu care se confruntă comunităţile locale. Acest fapt, va 

asigura orientarea capitalului uman şi celui economic spre elaborarea şi implementarea 

strategiilor de adaptare care să fie relevante, bine-direcţionate şi eficiente. 

Deşi există multe inovaţii deja pregătite, care ar putea să îmbunătăţească rezilienţa 

sistemelor agricole din Moldova, lipsa de resurse financiare la nivel de gospodărie ţărănească, 

reprezintă o barieră considerabilă în calea utilizării acestor inovaţii. Adiţional, vor fi necesare 

investiţii semnificative din partea statului şi partenerilor de dezvoltare pentru a edifica 

infrastructura, cunoştinţele şi sistemele de politici, care ar putea să susţină şi să dezvolte un 

număr de opţiuni de adaptare întru sporirea rezilienţei sectorului agricol pe viitor.   

O problemă majoră pentru agricultură va deveni diminuarea secetei pedologice.                 

Majorarea  s-au micşorarea deficitului de apă  (secetei) în sol depinde de durata secetei în 

atmosferă şi de însuşirile concrete ale solului: textură; structură; compactare; porozitate;  

conţinutul de materie organică etc. Prin diferite acţiuni agrotehnice, agrochimice şi fitotehnice 

este posibil de a face ca plantele să utilizeze cât mai eficient rezervele de apă accesibile  din sol, 

în primul rând a celor uşor accesibile şi, deci, de a majora volumul  producţiei agricole.  

La acomodarea agriculturii la ariditatea climei un rol deosebit revine  combinării 

culturilor, modificării structurii lor, utilizării celor mai rezistente la condiţii de secetă.  Un rol 

important  îl are şi asolamentul. Introducerea în asolament a unui câmp ocupat cu măzăriche ca 

îngrăşământ verde contribuie la refacerea structurii degradate şi creşterea capacităţii de câmp 
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a solului pentru apă, ce majorează rezistenţa acestuia la secetă. Totodată solul se îmbogăţeşte 

cu azot biologic, ce contribuie semnificativ la creşterea capacităţii de producţie a acestuia. 

Un rol pozitiv la diminuarea secetei pedologice îi revine sistemului de lucrare a solului. În 

ultimii ani, în legătură cu progresul tehnologiilor avansate utilizate în agricultură, tot mai mare 

amploare o are metoda de lucrare conservativă a solului Mini–till şi No-till. Factorii  pozitivi ai 

acestor  tehnologii agricole sunt: economia surselor energetice; diminuarea eroziunii solului; 

reducerea pierderilor de umiditate din sol la lucrarea 

Fertilizarea  echilibrată organică şi chimică satisfăcătoare contribuie la utilizarea 

eficientă de către plantele agricole a rezervelor de apă din sol şi contribuie la diminuarea 

acţiunii negative a  secetei asupra productivităţii culturilor agricole. 

În unele cazuri, dacă se vor implementa măsuri adecvate, ar putea exista oportunităţi 

potenţiale pentru a spori producţia în Moldova, drept rezultat al schimbărilor climatice.  

Aceasta se referă, în primul rând, la terenurile irigate, extinderea suprafeţelor cărora este o 

necesitate vitală a ţării [14].  

Recent, riscurile create de schimbările climatice se agravează ca rezultat al 

managementului nedurabil al solurilor,  irigaţiei insuficiente,  nivelului înalt de vulnerabilitate 

faţă de hazardurile naturale cum ar fi: secetele inundaţiile, îngheţurile şi furtunile grave. 

Provocările create de acest mediu nefavorabil pentru agricultură vor spori semnificativ efectul 

negativ al  schimbărilor climatice, inducând necesitatea unor acţiuni de abordare a deficitului 

de adaptare, drept parte a strategiei de adaptare la schimbările climatice. Managementul 

durabil al agriculturii are impact  atât pentru emisiile gazelor cu efect de seră, cât şi pentru 

rezilienţa agriculturii la schimbările climatice în Moldova.  

Cele mai semnificative impacturi ale agriculturii din Moldova asupra mediului sunt 

asociate cu degradarea solului şi poluarea apei, drept rezultat al practicilor de management 

prost a pesticidelor, erbicidelor  şi nutrimentului, care contribuie la poluarea  bazinelor de apă. 

Ambele probleme afectează în mod serios resursele naturale şi sporesc vulnerabilitatea 

sistemelor agricole şi traiului în localităţile rurale la schimbările climatice. Practicile neadecvate 

de management în agricultură contribuie şi la majorarea  emisiilor  gazelor cu efect de seră din 

sectorul agricol. Situaţia dată agravează efectele schimbărilor climatice, astfel evidenţiind 

importanţa integrării consideraţiunilor de mediu în sectorul agricol pentru a îmbunătăţi traiul în 

localitățile rurale.   
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Schimbările climatice pot avea şi beneficii potenţiale, însă riscurile negative pentru 

Moldova depăşesc orice beneficiu din lipsa  potenţialului curent de adaptare a sectorului agricol 

la clima prezentă, care urmează să facă faţă unei clime deosebit de variabile şi provocatoare pe 

viitor.  Impactul general advers al schimbărilor climatice asupra solurilor productivităţii 

culturilor agricole evidenţiază necesitatea dezvoltării unor sisteme agricole care să fie  

adaptabile la un viitor cu condiţii mai aride şi variabile.  

Metodele de combatere a secetei pedologice includ:  

 formarea unui strat arabil (superficial) afânat de grosime optimală care poate să  

înmagazineze un volum cât mai mare de apă accesibilă plantelor din contul precipitaţiilor 

sezonului rece și a ploilor din perioada caldă; 

 micşorarea evaporării neproductive a apei din sol prin lucrări agrotehnice sau prin  

formarea din resturi organice a unui strat de mulci la suprafaţa solului;  

 fertilizarea chimică primăvara devreme  a semănăturilor de toamnă când activitatea  

microbiologică în sol este joasă şi plantele în această perioadă cu temperaturi scăzute în sol 

suferă din cauza deficitului de elemente nutritive, se dezvoltă slab şi nu utilizează eficient 

rezervele acumulate iarna de apă, care treptat prin evaporare directă se epuizează; 

 crearea carcasei verzi protectoare de soluri din fâșii și plantații forestiere care va  

contribui la ameliorarea regimului hidrologia al teritoriului în ansamblu; 

 extinderea suprafețelor solurilor irigate cu apa din râurile Prut și Nistru, precum și cu  

apa calitativă din alte surse posibile.  

Deoarece riscurile negative care survin pentru sectorul agricol din cauza schimbărilor 

climatice depăşesc potenţialele beneficii, agenţii economici şi administraţia publică  ar trebui să 

se axeze pe reducerea deficitului de adaptare prin sporirea eficienţei, productivităţii şi 

capacităţii de adaptare a agriculturii la climatul prezent, elaborând în acelaşi timp şi opţiuni 

eficiente de adaptare pe termen mediu şi lung. 
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5  PERICOLUL DEGRADĂRII  SOLULUI  ÎN  REZULTATUL  EROZIUNII  

 

 

   
 

Eroziunea accelerata antropică – rezultatul activităţii omului. Este necesar să cunoaştem 

fenomenele de eroziune  a solului, deoarece solurile erodate conţin mai putina umiditate decât 

cele profunde. Micşorarea cantităţii de sol spălat de pe terenurile arabile în pantă până la 

limitele admisibile, suspendarea formarii ravenelor, majorarea productivităţii solurilor erodate 

si este posibilă numai prin efectuarea complexului necesar de măsuri  antierozionale. 

Mecanismul de acţiune a măsurilor  antierozionale constă în micşorarea scurgerilor pe versanţii. 

Procesele si factorii eroziunii hidrice  sunt expuse  in recomandările editate anterior. [2, 15].   

Combaterea  eroziunii este necesară nu numai pentru protecţia solurilor de distrugere 

mecanică , dar si pentru conservarea umidităţii din soluri. 

 

5.1 Principiile de bază pentru combaterea eroziunii solului 

 

 In recomandări sunt redate principiile generale şi succesiunea execuţiei  complexelor de  

lucrării pentru punerea in aplicare a măsurilor  antierozionale pe teritoriul Republicii Moldova, 

care stau la  baza agriculturii orientate spre prevenirea eroziunii. Implementarea procedeelor 

agrotehnice, ameliorative, silvice si hidrotehnice – sunt cele mai simple metode de combatere a 

eroziunii. 

 1.Evaluarea riscului de eroziune se efectuează în baza  diferitor metodici si este 

orientată spre obţinerea efectului maxim a metodelor recomandate pentru combatere. 

Evaluarea cantitativa a pericolului de eroziune, se efectuează prin cercetări în teren, si prin 

metode de calcul [5,15,22]. După gradul de eroziune solurile se divizează  in şase categorii: 
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neerodate – eroziunea anuala posibila 5-10 t/ha, slab erodate – 10-20 t/ha, moderat erodate – 

20-30 t/ha, puternic erodate – 30-40 t/ha, foarte puternic erodate – 40-50 t/ha si deteriorate – 

mai mult de 50 t/ha. 

 2. Unitățile elementare ale agrolandşafturilor sunt divizate în cadrul subdiviziunilor 

administrativ teritoriale. In procesul de planificare trebuie să fie definită prioritatea anumitor 

masuri. Alte masuri pedoameliorative  se  efectuează exclusiv pe fondul celor principale 

[2,4,15,18]. Diferenţierea măsurilor aplicate trebuie sa fie definitivate în baza cercetărilor 

pedologice şi geomorfologice   spaţiale şi grupării solurilor in dependentă de necesitatea 

acestora pentru diminuarea proceselor de eroziune. In baza parametrilor versanţilor,  gradului 

de erodare a solurilor pentru fiecare teren afectat de eroziune se  recomandă măsurile 

antierozionale necesare. 

 3. Eficacitatea economică se defineşte prin pierderile evitate de sol, costul unei tone de 

sol spălat, conform   actelor  normative a Republicii  Moldova în vigoare. 

 

5.2  Cercetări necesare pentru proiectarea procedeelor de combatere a eroziunii 

solului 

 

 Pentru toate terenurile de pe  pantă este necesar de evaluat pericolul de eroziune si de 

justificat  masurilor efectuate [2, 4, 6, 8, 15,  28]. 

 Indicii climaterici. Pentru determinarea potențialului pierderii de sol este necesar să 

cunoaştem cantitatea de precipitații a ploilor torențiale, care constituie mai mult de 10 mm, 

durata fiecărei ploi in minute, energia ploii, caracteristicele energetice si distribuirea 

precipitațiilor (intr-o lună, 10 ani şi mai mult de 10 ani), cantitatea medie de precipitații,  

intensitatea precipitațiilor in timpul ploilor timp de 10 ani, un an, o lună. La stabilirea riscului de 

eroziune, condiţiile climaterice și valorile indicilor enumerați ai regiunii se stabilesc  în baza  

datelor  celei mai apropiate stații meteorologice. 

 Indicii de relief. Pentru efectuarea evaluării pericolului de eroziune a solului si 

elaborarea complexelor de  masuri necesare se folosesc harţi topografice la scara 1:10000 sau 

1:5000. Pentru terenurile accidentate secţiunea transversala a curbelor de nivel pe harta 

topografică trebuie sa fie egală cu 1,0-2,5 m, iar pentru terenurile  mai putin înclinate – 5,0 m. 

 Conform materialelor cartografice se elaborează cartograma pantelor pentru intervalele 

pînă la 1˚, 1-3˚, 3-5˚, 5-7˚, 7-10˚, 10-15˚. Harta topografica cu arealele cartogramelor se 
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suprapune cu harta pedologică unde sunt amplasate profilele și definite arealele de  sol. 

Factorii care provoacă eroziune sunt expuşi  in figura 5.1  

      

Pierderi posibile

de sol

Scurgeri lichide 

de suprafaţă

Reducerea eroziunii 

solului 

precipitaţiile relieful solurile vegetaţia

Cantitatea

Intensitatea

Erozivitatea

Lungimea

Panta

Forma 

Tipurile

Subtipurile

Grad de erodare

Culturile 

Asolamentul

Scurgeri solide 

de suprafaţă

Rezistenţa 

antierozională

Capacitatea 

de protecţie

Cartograma pericolului erozional

Elaborarea sistemului erozional

 

Figura  5.1 -  Factorii  ce provoacă eroziunea  si justificarea efectuării masurilor antierozionale 

 

 Indicii pedologici. Fiecare tip si subtip de sol, in dependenţa de particularităţile genetice 

concrete, se identifică  prin  parametrii cantitativi si calitativi, care determină rezistenta lor la 

eroziune şi anume caracteristica morfologică, granulometrică, starea structurală, 

hidrostabilitatea agregatelor structuri,  conţinutul de substanţa organică in orizonturile 

superficiale a solului, precum si parametrii chimici. Ei se utilizează la determinarea gradului de 

erodare a solului. 

 Eroziunea  solului reprezintă un proces complicat, în concordanţă cu alţi  factori. 

Proprietăţile fizice, chimice si mineralogice sub  diferit aspect influenţează procesele  de 

erodare a solurilor. Gradul de erodare a solurilor se stabilește prin cercetări pedologice în teren 

și laborator.  
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5.3  Rolul plantaţiilor forestiere la reţinerea apei în sol şi minimalizarea eroziunii 

 

 Pentru conservarea umidităţii in sol si combaterea  eroziunii un rol  deosebit îi revine  

plantarii plantaţiilor forestiere antierozionale. Fâşiile forestiere joacă un rol important  la  

regularizarea scurgerii surplusului de apă de pe versanți, la  distribuirea zăpezii si la protecţia 

solurilor de eroziune. În aceste scopuri, se  recomandă plantarea  fâșiilor forestiere 

antierozionale, pentru regularizarea scurgerii apelor de suprafaţă, pentru combaterea eroziunii 

eoliene, micşorarea acţiunii negative a vânturilor uscate și secetelor. Sub influenţa plantaţiilor 

forestiere, se micşorează evaporarea de pe  suprafaţa solului, creste productivitatea 

transpiraţiei şi, ca rezultat,  se acumulează umiditatea în sol. 

 Cele mai efective fâşii forestiere sunt cele ajurate si penetrabile. Ele posedă calităţi 

aerodinamice care favorizează dezvoltarea culturilor agricole, majorează semnificativ 

productivitatea câmpurilor protejate. In perioada de  iarnă favorizează aşezarea uniformă  a  

zăpezii, asigură acumularea  umezelii in sol [1]. 

Importanta principala a plantaţiilor forestiere antierozionale consta in absorbţia apelor 

provenite in urma topirii zăpezilor si a ploilor torenţiale, prevenirea majorării  ravenelor, 

micşorarea  spălării solului pe  versanţi, sistarea înnămolirii  râurilor, etc. 

Făşiile forestiere din preajma ravenelor, vâlcelelor şi cele de regularizare a scurgerii 

trebuie sa fie plantate cu arbori  si arbuşti (figura  5.2). 

 

 

Figura  5.2 – Sectorul  experimental al Institutului de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solurilor 

“Nicolae Dimo” în r-ul Cahul 
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 Plantarea fâşiilor forestiere cu diferită structură împiedica îndepărtarea stratului de 

zăpadă de pe câmpuri in perioada de iarnă, saturează solul cu umezeală şi micşorează viteza 

vintului, ceea ce determină micşorarea proceselor de deflaţie, astfel, micşorând evaporarea de 

la suprafaţa solului. Amplasarea  fâşiilor forestiere de protecţie a câmpurilor trebuie să fie 

coordonată cu relieful cîmpurilor si să nu împiedice  efectuare lucrărilor agrotehnice. Arborii în 

structura făşiilor forestiere  trebuie să fie amplasaţi  în rânduri separate, iar arbuştii -  în câteva  

rânduri.  

Sortimentul de arbori şi arbuşti  din  plantaţiile forestiere, care joaca un rol important în 

protecţia antierozională a solurilor, include: stejarul, plopul, pinul, salcâmul, arţarul. Din pomi 

fructiferi se recomandă nucul obişnuit, părul, caisul. Din arbuşti  - păducelul, coacăză de aur, 

alunul, vişinul chinezesc, liliacul, răchiţică, cornul.  

 Conform destinaţiei,o parte din  fâşiile de protecţie a câmpurilor pe terenurile arabile se 

amplasează perpendicular direcţiei vânturilor predominante, altele transversal. Pe  pantele mai 

mici de 5°,  fâşiile de  protecţie a câmpurilor sunt amplasate în dependenţa de relief – în special 

transversal pantei.  

Distanţa dintre fâşiile de protecţie a câmpurilor este  determinată  de viteza vântului. 

Luând în consideraţie  înălţimea maximă a principalelor specii de arbori, în diferite zone 

naturale se recomandă ca distanţa dintre  fâşiile forestiere sa fie  de 400-500m.  

Pe versanţii cu panta de  2о-5о, distanţa între fâşii se micşorează până la – 300-400 m. 

Pentru  solurile luto-nisipoase se recomandă o distanţă de 250-300m, iar pe solurile nisipoase – 

cca 200m. Fâşiile transversale se  amplasează  pe partea scurtă a câmpului. 

Fâşiile forestiere de protecţie a câmpurilor sunt proiectate  din 3-5 rânduri de arbori. 

Sortimentul de bază a acestora sunt arborii  cu înălţimea pronunţată. În general, fâşiile 

forestiere de protecţie trebuie să formeze pe terenurile agricole o carcasă forestieră  continuă.  

 Pentru asigurarea calităţii făşiilor forestiere existente, a rezistenţei lor contra factorilor 

negativi, este necesar de efectuat corect  măsurile agrotehnice, silvice şi de protecţie a 

acestora. Obiectivul măsurilor agrotehnice este acumularea şi conservarea umidităţii în plantaţii 

forestiere, întreţinerea  solului între rânduri în stare afânată şi fără buruieni până la formarea 

coroanelor.  La înfiinţarea fâşiilor forestiere se recomandă  aratul adânc şi crearea valurilor  de 

pământ pentru prevenirea eroziunii. Scopul principal a îngrijirii plantaţiilor forestiere  

antierozionale este formarea şi menţinerea arboretului şi subarboretului în stare satisfăcătoare. 
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Cea mai bună perioadă  de îngrijire ă fâşiilor de protecţie este toamna târzie, după căderea 

frunzelor, iar în fâşiile  antierozionale – primăvara devreme, până la înmugurire [24]. 

În ultimii ani  constatăm defrişarea rapidă  a fâşiilor forestiere de către  populaţie,  care 

nu conştientizează că acestea joacă un rol important în prevenirea proceselor de eroziune,  

acumularea şi conservarea eficientă a umidităţii în sol. 

 

5.4.  Organizarea antierozională şi hidrologică a teritoriului agricol -  măsura principală 

de prevenire şi combatere a eroziunii solurilor pe terenurile agricole 

 

Organizarea teritoriului constituie un sistem de măsuri economico-organizatorice, 

tehnice, juridice elaborat în scopul folosirii raţionale şi conservării fondului funciar. Se 

realizează pe baza unui proiect elaborat de Institutul de Proiectări pentru Organizarea 

Teritoriului. Primordial se efectuează cartografierea topografică şi pedologică a teritoriului la 

scară mare, apoi se determină direcţia cea mai raţională de producere agricolă în gospodărie, 

cu luarea în consideraţie a  condiţiilor pedoclimatice, economice şi de relief.   

Organizarea teritoriului rezolvă corect şi antierozional următoarele obiective: 

 reţinerea sau, dacă este cazul, evacuarea dirijată a surplusului de apă pluvială de pe 

versanţi; 

 ordonarea raţională şi rentabilă a modului de folosinţă a terenurilor în conformitate cu 

pretabilitatea lor şi contribuţia la protecţia antierozională a teritoriului; 

 asigurarea scăderii pierderilor de sol, spălat de pe versanţi, până la mărimi admisibile. 

Lucrările de amenajare antierozională a terenurilor cuprind un spectru larg de acţiuni.  

În primul rând, reieşind din situaţia geomorfologică, pedologică şi specializarea agricolă a 

gospodăriei, se stabileşte numărul de câmpuri  şi parcele de lucru, a formei şi mărimii acestora 

pe fiecare versant în parte. Câmpurile se amplasează în conformitate cu înclinaţia, forma şi 

dimensiunile versantului; orientate  cu latura lungă pe direcţia generală a curbelor  de nivel, 

creându-se astfel posibilitatea efectuării lucrărilor agrotehnice pe această direcţie şi condiţii 

favorabile pentru aplicarea măsurilor antierozionale. Hotarele lungi ale asolamentelor, 

sectoarelor de lucru, parcelelor viticole se amplasează neapărat transversal pantelor mici (1 –

30) în direcţia vâlcelelor vecine, astfel excesul de apă va fi evacuat  în vâlcea  prevenind 

eroziunea. Folosinţele agricole pe versanţi se repartizează în funcţie de pretabilitatea 

terenurilor la arabil sau pentru culturile pomicole şi viticole, pajişti şi plantaţii forestiere.  
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 În al doilea rând se stabileşte  reţeaua optimă de drumuri tehnologice, dimensionarea şi 

amplasarea lor corectă pe pante (drumuri de exploatare, amplasate pe linia generală a curbelor 

de nivel; drumuri de legătură deal-vale cu tronsoane oblice, panta tronsoanelor 2-3; drumuri 

de legătură amonte-aval, în serpentină, drumuri secundare; zone de întoarcere).  

Drumurile pe  pantă se protejează cu şanţuri de scurgere pe ambele părţi, cu deversoare 

a scurgerii, ce micşorează puterea ei. Drumurile transversale, ce merg de-a lungul părţilor lungi 

a câmpurilor, se construiesc cu o înclinare laterală inversă  în direcţia vârfului pantei, având 

astfel formă de terasă.  În timpul ploilor ele joacă rolul şanţurilor de evacuare a apei. Este 

necesar ca ele să fie deschise dintr-un capăt sau ambele spre rigolele înierbate. Astfel de 

instalaţii se numesc debuşee-rigole înierbate. În Moldova ele s-au utilizat în trecut şi în unele 

locuri se utilizează şi în prezent. 

  Drumurile pe direcţia generală a curbelor de nivel se amplasează la o  distanţe de 200-

500m unul de altul, fiind, de regulă, drumuri secundare cu lăţimea de 3 m, prevăzute pentru 

încrucişare cu supralărgiri la fiecare 500—600 m. Deoarece canalele marginale sânt costisitoare, 

funcţia lor poate fi îndeplinită  prin înierbarea taluzului acestor drumurilor din amonte.  

În al treilea rând se proiectează amenajările fitoameliorative (crearea carcasei verde 

protectoare de soluri) care cuprind: înfiinţarea perdelelor forestiere pentru protecţia 

terenurilor agricole; fondarea în mod obligatoriu a plantaţiilor silvice pe versanţii de peste 20; 

împădurirea ravenelor şi alunecărilor de teren; crearea zonelor forestiere de protecţie a 

surselor acvatice; transformarea din arabil în fâneţe şi păşuni a terenurilor foarte puternic şi 

excesiv erodate; înierbarea debuşeelor, taluzurilor, rigolelor, ravenelor etc; 

În al patrulea rând, în cadrul organizării hidrologice a teritoriului, se stabileşte reţeaua 

optimă de canale, debuşee înierbate pentru evacuarea dirijată a surplusului de apă de pe 

versanţi şi prevenirea eroziunii în adâncime; se planifică lucrări pentru stingerea formaţiunilor 

torenţiale şi combaterea eroziunii în adâncime: nivelări-modelări, canale de nivel, căderi şi 

trepte, praguri, baraje, consolidări, etc;.  Debuşeele înierbate sunt cele mai simple procedee de 

organizare fitoameliorativă şi hidrotehnică a teritoriului. Acestea reprezintă depresiuni ale 

reliefului pe versanţi destinate să colecteze şi să evacueze dirijat surplusul de apă creat din 

precipitaţii şi izvoare de coastă. Debuşeele înierbate, de obicei, se formează pe cale naturală 

sau în unele cazuri iniţial este necesară o intervenţie artificială care asigură  formarea covorului 

ierbos dens alcătuit din amestec de ierburi perene din familia gramineelor şi leguminoaselor. 

Efectul pozitiv al ierburilor constă în protecţia suprafeţei solului de spălări masive şi colmatarea 
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acesteia cu particule de sol prezente în torentul de apă. Eficienţa covorului ierbos este 

determinată de densitatea ierburilor şi viabilitatea acestora  (longevitatea vitală, puterea de 

creştere şi regenerare pe suprafeţele nămolite). Totodată valoarea lor este determinată şi de 

capacitatea de protecţie înaltă – 86 % şi limita eroziunii solului de 0,3 – 0,9 m3/ha.  

Pentru conștientizare consecinţelor negative a proceselor de eroziune va propunem sa 

studiaţi schema expusa in figura 5.3 

 

    Figura 5.3 – Prejudiciile eroziunii solului 
 

O organizare corectă a teritoriului este greu sau chiar imposibil de efectuat în 

gospodăriile de fermieri, îndeosebi dacă terenurile acestora sunt amplasate în partea de jos sau 

de mijloc a pantei. De aceea proprietarii agricoli  trebuie în comun să efectueze procedeele de 

organizare antierozională a teritoriului, pentru aceasta sunt necesare lucrări de  consolidare a  

terenurilor agricole. 
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ÎNCHEIERE 

 

 În această lucrare pentru fermierii este prezentată informaţia de bază privind 

conservarea și utilizarea durabilă a umidităţii din sol. O atenție deosebită este acordată  

formelor de apă în sol ca  indicatori importanţi ai accesibilităţii acesteia pentru plante. 

 Concomitent cu problema proprietăților și regimul de apă din sol in lucrare este apreciat 

şi rolul negativ al eroziunii solului pentru terenurile agricole în condiţii de adaptare la 

schimbările climatice și la creșterea suprafeţelor solurilor degradate. 

 Apa în sol asigură  evoluarea tuturor proceselor biologice, fizice şi chimice. Acumularea, 

conservarea şi înmagazinarea apei în sol este cea mai importantă sarcină a utilizatorilor de 

terenuri agricole. Problema acumulării rezervelor de apă în sol și utilizării  lor eficiente este 

discutată  în compartimentele cu privire la metodele agrotehnice de diminuare a pierderilor 

neproductive de apă din sol, rolul lucrărilor de retenție a zăpezii,  de plantare a plantaţiilor 

forestiere  pentru reglarea regimului hidric al teritoriului.   

O atenţie deosebită este necesar de acordat  problemei organizării antierozionale  şi 

hidrologice a teritoriului.  În acest grup de activităţi se includ de asemenea şi măsurile menite să 

limiteze gradul de valorificare a teritoriului, intensitatea utilizării acestuia, limitele de defrișare 

a plantaţiilor forestiere, excluderea din categoria de terenuri cu destinaţie agricolă a celor mai 

erodate areale de sol; trecerea  totală sau parţială la întreţinerea  bovinelor în grajd; 

conservarea pădurilor şi pasiunilor cu destinație antierozionala mai ales în văi, ravene, pe pante 

abrupte si în  jurul bazinelor acvatice. 

Acest grup de activități include, de asemenea, plasarea corectă a rețelei de drumuri, 

plantații forestiere de protecţie, precum și celor mai simple instalaţii hidrotehnice. Pe versanţi 

fâşiile forestiere trebuie să fie poziționate pe direcţia curbelor de nivel. Fâşiile de protecție a 

câmpurilor de eroziunea eoliană  se plantează perpendicular  direcției vânturilor dominante.  

Amplasarea reţelei de drumuri tehnologice pe versanţi trebuie făcută în aşa mod, încât 

să evite concentraţia scurgerilor şi intensificarea proceselor de eroziune. 

Multe probleme privind conservarea și utilizarea raţională a apei din sol  nu sunt incluse 

în această ediție. Cercetătorii Institutului de Pedologie, Agrochimie și Protecția a Solului 

"Nicolae Dimo" , a Universităţii Agrare de Stat din Moldova sunt gata să  acorde  ajutor calificat 

cu  privire  la   problemelor legate de  utilizarea durabilă, ameliorarea şi protecţia solurilor. 
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