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Introducere

Procesul restabilirii fertilităţii solurilor este studiat prin diferite metode. Principalele 
sunt cele ale bilanţului şi ale curbelor de optimizare a factorilor cercetaţi. Aceste metode 
în egală măsură sunt folosite pe larg atât în necesitatea măririi recoltelor culturilor 
agricole cât şi a restabilirii şi menţinerii fertilităţii solurilor. 

Actualmente, procesul de stopare a degradării şi de sporire a fertilităţii solului este 
conceput ca o simplă lichidare a de citului de nutrienţi din sol, care sunt necesari pentru 
creşterea culturilor agricole şi se calculează reieşind din necesarul lor. Drept rezultat 
fertilitatea solului, la noi în ţară, nu a cunoscut până acum vre-o majorare esenţială şi 
stabilă [4]. 

Motivele, că fertilitatea solului nu s-a îmbunătăţit, după părerea noastră sunt 
următoarele:

1. În majoritatea cazurilor la evaluarea bilanţului materiei organice şi a nutrienţilor 
nu se acordă atenţia cuvenită circuitului azotului în ecosistemul solului, presupunându-
se că micro ora asimbiotică azot xatoare asimilează o cantitate nesemni cativă de 
azot din atmosferă.

În realitate, micro ora asimbiotică  xatoare de azot asimilează cantităţi 
semni cative (40-50 kg/ha) de azot din atmosferă  [10], stabilit  ind, că cantitatea 
de azot  xat în sol în urma introducerii paielor poate atinge nivele de zeci de ori mai 
mari decât cel arătat mai sus. S-a stabilit, deasemenea, că cantitatea de azot asimbiotic 
acumulat depinde direct proporţional de volumul de resturi vegetale încorporate în 
sol [10]. De fapt, aportul de azot asimbiotic este evident, dacă analizăm procesul de 
restabilire a fertilităţii solurilor degradate în cazurile când ele sunt lăsate în pârloagă 
[5]. În acest caz vegetaţia, de regulă, este reprezentată de familia gramineelor şi nu 
putem să admitem că restabilirea fertilităţii se datorează azotului asimilat simbiotic 
(ca şi în cazul boboaselor). Reiese că fertilitatea solurilor nu s-ar îmbunătăţi dacă nu ar 
exista procesul de asimilare asimbiotică a azotului din atmosferă.

2. În actuala viziune  procesul de restabilire a fertilităţii solului este conceput ca o 
simplă restabilire a bilanţului materiei organice în ecosistemul solului prin încorporarea 
ei în sol. Şi mai gravă este greşeala atunci când se administrează îngrăşămintele reieşind 
din recolta plani cată.
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Părerea noastră este, că pentru a restabili fertilitatea solului este necesar de pus 
accentul pe restabilirea şi/ori păstrarea structurii şi funcţionalităţii sistemului microbian 
al solului, care condiţionează procesele de soli care. Implementarea a propunerii 
noastre atât în cercetări cât şi în practica agricolă ar conduce la o soluţionare reală a 
acestei probleme ştiinţi ce, deoarece numai îmbunătăţind fertilitatea naturală a solului 
putem obţine recolte înalte şi un ecosistem stabil atât al solului cât şi al mediului în 
ansamblu. Reieşind din cele expuse propunem un concept nou de restabilire a fertilităţii 
solului.

Metodica cercetărilor

Metodica constă atât în analiza rezultatelor obţinute în lizimetrele cu sol (cernoziom 
tipic moderat humifer) cât şi în sinteza informaţiei existente în domeniul acestei 
probleme.

Rezultatele cercetărilor

Conceptul este un model matematic care descrie în dinamică procesul natural al 
soli cării având posibilitatea plani cării lui prin modelarea diferitor trepte ale de citului 
bilanţului materiei organice în ecosistemul solului.

Cercetările experimentale din ultimii ani ale laboratorului „Calitatea Mediului” au 
condus la următoarele constatări: 

În experiment de evidenţiat  ca metodă de cercetare proprietatea ecosistemelor 1. 
de a se restabili la înlăturarea sursei de impact negativ [1, 3].

Metodica nou-abordată [1] în cercetările noastre corespunde principiului 2. 
funcţionalităţii [7] sistemului microbiologic şi al legităţilor dinamicii tipurilor dominante 
de microorganisme ale solului [8] şi nu conduce la destabilizarea coraportului între 
tipurile de microorganisme din sol, păstrând astfel proprietăţile genetice ale solului.

Crearea  arti cială a bilanţului  major  al materiei organice conduce la 3. 
dezechilibrarea sistemului microbiologic al solului şi diminuarea fertilităţii lui, dar şi 
la cheltuieli nejusti cate [2].

Plani carea normelor de îngrăşământ trebuie să  e bazată pe fertilitatea naturală 4. 
efectivă a bilanţului natural al masei organice din sol.

Stabilirea normelor de îngrăşământ în baza recoltelor plani cate [6] conduce la 
dezechilibru funcţional al ecosistemului solului, provocând astfel apariţia unor tendinţe 
negative în procesele de soli care.

In uenţa pozitivă a tipurilor de fertilizanţi asupra procesului de soli care scade 5. 
după cum urmează: masa organică nedescompusă > masa organică descompusă ori în 
faza de descompunere > masa organică descompusă + îngrăşăminte minerale.

Creşterea fertilităţii efective a solului este maximal-posibilă în condiţiile  6. 
administrării adăugătoare a îngrăşămintelor minerale. Însă nu recomandăm această 
variantă din cauza că se produce un impact negativ semni cativ asupra procesului de 
soli care.

Folosirea metodelor clasice de cercetare nu dau un rezultat stabil de îmbunătăţire 7. 
a fertilităţii solului [9, 11].

Rezultatele obţinute în prezentul studiu şi din  alte surse ştiinţi ce sunt puse la baza 
unui nou model de plani care şi îmbunătăţire a procesului de soli care. Modelul este 
bazat pe proprietatea fundamentală a sistemelor ecologice de a-şi restabili caracteristicile 
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sale principale în urma înlăturării sursei de impact negativ (această proprietate o are 
şi solul [5] ca subsistem ecologic al ecosistemelor terestre) şi este compus din două 
componente:

Modelul matematic al legităţii de reproducere a masei vegetale în 1. 
ecosistemul solului.

Modelul matematic al reproducerii humusului în ecosistemul solului.2. 
 Legitatea producerii materiei organice în ecosistemul solului poate   descrisă 

prin următoarea expresie:
R

plan
 = R

b
real + ∆R;                                                      (1)

unde:  R
b
real – masa organică totală a culturii agricole premergătoare;

           ∆R – masa organică totală reprodusă în sistem.

Relaţia (1) trebuie să îndeplinească condiţia: R
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 ≤ R
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 (R
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Înlocuind (2) în (1) şi efectuând transformările necesare, se obţine:

R
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. = (K • R
b
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S.R.

)(1 + C
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 • C

Natm
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Nplante
).                        (3)

unde:    
R

plan.
 = recolta biologică plani cată (inclusiv sistemul radicular);

 K – coe cient care exprimă cantitatea de masa organică vegetală uscată administrată 
în sol după recoltare;

 R
S.R.

 – masa sistemului radicular. Conform calculelor unor autori, ea constituie, 
pentru culturile agricole, cca 35% din recolta biologică; 

C
c
 – conţinutul total de carbon în sistemul radicular şi masa vegetală administrată 

în sol; 
C

Natm
acum. – cantitatea de azot atmosferic acumulat în sol de către microorganismele 
azot xatoare.  Reieşind din [5] s-a calculat  că pentru 100 g de carbon administrat 
în sol, microorganismele  xează asimbiotic în sol 2,85 g de azot atmosferic;

C
Nplante

 – conţinutul mediu de azot în corpul plantei.

Astfel, reieşind din relaţiile (3) şi (1), modelul propus se bazează pe procesul 
natural de reproducere a materiei organice în ecosistemul solului - „∆R”din relaţia 
(2). Adică, cantitatea de materie organică produsă în ecosistem (în condiţii optimale 
de dezvoltare şi activitate a sistemului microbian al solului şi al plantelor) în sezonul 
vegetal precedent trebuie să  e mai mică sau egală cu cea actuală.

În cazul înstrăinării totale a recoltei biologice a culturii agricole, nivelul reproducerii 
se micşorează, dar rămâne a   mai mare de zero. În acest caz reproducerea este asigurată 
de masa sistemului radicular şi de activitatea bacteriilor azot xatoare (simbiotice / 
asimbiotice), menţionată în expresiile (2) şi (3).

Fertilitatea cernoziomurilor nu poate   concepută fără componenta lor principală 
humusul, ca rezultat principal al activităţii microorganismelor descompunătoare ale 
solului. Modelarea matematică a procesului humi cării (descompunerea biochimică a 
materialului organic mort) cu formarea substanţelor humice este expusă în (4) – (6).
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Modelul matematic al humi cării poate   descris prin următoarea expresie:

H
plan

 = H
real

 – H
min

 + H
format

,                                      (4)

unde:    H
plan

 – conţinutul de humus plani cat;
H

real
 – conţinutul de humus rezultat din descompunerea masei culturii precedente;

H
min

 – cantitatea de humus mineralizat;
H

format
 – cantitatea de humus nou format.

H
format

 = (K • R
plan

real + R
S.R

) • K
1
                                         (5)

unde: 
K – coe cient, care exprimă partea R

plan 
administrată în sol (3);

K
1
 – coe cient, care exprimă partea humi cată a masei totale a culturii agricole.

R
plan

real   – recolta reală plani cată.

Înlocuind H
format

 (5) în ecuaţia (4) şi efectuând transformările necesare, modelul 
matematic al conţinutului anual de humus arată astfel:

H
format

plan = H
real

 • (1-K
m
) + K

1 
• (R

S.R. 
+ K • R

plan
),                          (6)

unde:  
       H

format
plan – cantitatea de humus plani cată ca nou formată;

       K
m
 – coe cient, care exprimă partea mineralizată a humusului

După cum se vede din expresia (6), valoarea minimă a H
format

plan se realizează atunci, 
când K = 0. Valoarea maximă a H

format
plan  se stabileşte atunci, când K = 1.

În continuare, cu scopul efectuării unei analize a modelului, prezentăm o testare a 
lui prin simularea proceselor de soli care.

Date iniţiale: sol – cernoziom tipic moderat humifer; conţinutul de humus – 3,3%; 
culturi – cereale; recolta biologică iniţială – 145 unităţi / unitate de suprafaţă.

Se cere de modelat dinamica fertilităţii solului pentru diferit procent de administrare 
în sol a resturilor vegetale de culturi agricole. Rezultatele sunt prezentate în formă 
gra că ( g. 1- 4).

În  g. 1 este inclusă dinamica recoltei totale a culturii agricole pentru diferit 
procent de administrare în sol a resturilor vegetale. După cum observăm, recolta 
culturii agricole este în creştere până la potenţialul ei real, dacă gradul de înstrăinare 
a masei vegetale nu depăşeşte nivelul de 68%. În cazul depăşirii acestui nivel, recolta 
totală a culturi agricole scade până la un anumit nivel, după care rămâne constantă. 
Acest nivel, după cum observăm din formulele (2) şi (3), este în funcţie de cantitatea 
de azot acumulat din atmosferă şi de masa sistemului radicular al plantelor. Analizând 
intensitatea descreşterii recoltei totale, se constată, că pentru orice nivel de înstrăinare 
mai mare de 68%, perioada în care nivelul recoltei ajunge constant este de cca 5-6 ani, 
şi este perioadă ce  coincide cu periodicitatea cu care israeliţii în perioada Vechiului 
Testament lăsau pământul arabil în pârloagă [12] ca el să se “odihnească” (una din 
poruncile date israeliţilor de către Dumnezeu).

Pentru menţinerea constantă a recoltei la nivelul iniţial, este necesar, ca gradul de 
înstrăinare a masei vegetale să  e de 68%.
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Din expresia (6) reiese, că conţinutul de humus în sol depinde de cantitatea masei 
vegetale administrate, ceea ce este în conformitate şi cu rezultatele [9]. 

Analizând dinamica conţinutului humusului ( g. 2) vedem, că în cazul înstrăinării a 
50% din masa vegetală a culturii agricole conţinutul humusului creşte şi ajunge la limita 
maximă de 6,7% în aproximativ 125 ani, pe când nivelul recoltei totale atinge valoarea 
maximă în 4 ani. Timp de 4 ani atinge nivelul maxim şi bilanţul pozitiv al humusului, 
care devine egal cu zero peste 125 ani. Adică în tot acest timp se produce acumularea 
humusului după cum este arătat în  g. 2, iar  nivelul lui poate ajunge la 6,7%.

Fig. 1.   Dinamica producerii masei vegetale totale a culturii agricole pentru de rit 
grad de înstrăinare a masei vegetale din ecosistemul solului.

Fig. 2.   Dinamica masei vegetale totale (Rtot, unităţi relative), producerii humusului 
(H, %) şi bilanţului humusului (Bh, unităţi relative) în cazul înstrăinării a 50% din masa 
vegetală totală. (aa. 2007-2009 - recolte relative).

În cazul înstrăinării a 60% din masa vegetală ( g. 3), dinamica bilanţului humusului 
are aproximativ aceeaşi tendinţă ( g. 2), numai că intensitatea acumulării lui este mai 

Ecologia şi Geogra a



189

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2 (314) 2011

mică şi din acest motiv cantitatea de humus ce poate   acumulată atinge nivelul de 5,0% 
în 124 ani. Recolta totală atinge maximul de 290 unităţi (cu aproximativ 100 unităţi mai 
mic decât cel precedent) în aproximativ 10 ani, după care rămâne constantă.

Fig. 3.  Dinamica masei vegetale totale (Rtot, unităţi relative), humusului (H, %) şi 
bilanţului humusului (Bh, unităţi relative) în cazul înstrăinării a 60% din masa totală a 
culturii agricole.

La înstrăinarea a 75% din masa vegetală, bilanţul humusului devine negativ, 
atingând valoarea sa minimă de 3,7 unităţi în cca 6 ani, ceea ce corespunde cu atingerea 
nivelului minim a masei biologice totale a culturii agricole.

Evaluarea rezultatelor  modelului în condiţiile experienţei cu lizimetre arată o 
eroare de cca 10 – 13% ( g. 4).

Fig. 4.   Dinamica masei vegetale totale (Rtot, unităţi relative), producerii humusului 
(H, %) şi bilanţului humusului (Bh, unităţi relative) în cazul înstrăinării a 75% din masa 
totală a culturii agricole (aa. 2007, 2008 - recolta relativă).

Concluzii

1. Fertilitatea cernoziomurilor poate   restabilită doar folosind (mijloc şi unealtă) 
capaciutatea ecosistemelor de aşi restabili potenţialul lor productiv şi reproductiv în urma 
înlăturării proceselor destructive, inclusiv  înlocuirea metodelor clasice de cercetare şi 
aplicare în domeniul agrotehnicii cu metodologia propusă în prezentul studiu.
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2. Modelul prezentat re ectă  del (eroarea cca 13%) şi în dinamică procesul de 
soli care, deoarece elaborarea lui este bazată pe modelarea dinamică a procesului 
natural de soli care şi nu de intervenţie în dezvoltarea lui. 

3. Pentru îmbunătăţirea performanţei modelului este necesar de precizat (prin 
experienţe suplimentare) coe cientul acumulării asimbiotice a azotului atmosferic.

4. S-a stabilit că în cazul înstrăinării a mai mult de 68% din masa biologică a 
plantelor, diminuarea fertilităţii efective a solului are un caracter speci c: timp de 5-7 
ani, în care productivitatea culturilor agricole micşorându-se, ajunge la un anumit nivel, 
după care, rămâne constant necătând la faptul că intensitatea procesului de înstrăinare 
se menţine acelaşi..

5. Identi carea modelului în condiţii naturale de sol şi asolamente nu a fost efectuată. 
Din această cauză modelul poate   folosit numai pentru a urmări direcţia de dezvoltare 
a procesului de soli care. În calculele economice modelul poate   folosit numai la 
elaborări strategice în dezvoltarea sectorului agroindustrial.
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