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CRONICĂ ŞTIINŢIFICĂ

2015 – ANUL INTERNAŢIONAL AL SOLURILOR
Ursu Andrei

Institutul de Ecologie şi Geografi e al Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
Societatea Naţională a Moldovei de Ştiinţa Solului

Organizaţia Naţiunilor
Unite la Asambleia Generală
(sesiunea a 68-a) a declarat
2015 – anul internaţional
al solurilor şi  5 decembrie
– ziua mondială a solului.

Societatea Naţională a
Moldovei de Ştiinţa  Solului
în aspectul acestor declaraţii
a organizat conferinţa

ştiinţifi că cu genericul: 2015 – anul solurilor. Conferinţa a avut loc în incinta Universităţii
de Stat din Moldova la 24 aprilie 2015. La conferinţă, cu participarea preponderentă
a pedologilor,  au fost prezentate şi discutate 8 rapoarte care au abordat diferite
probleme actuale ale pedologiei moldave şi starea actuală a resurselor de sol a ţării.

Academicianul Andrei Ursu a evidenţiat problemele actuale ale pedologiei şi
stării resurselor de sol. El a constatat efi cienţa redusă a utilizării solurilor în calitate
de mijloc de producţie în agricultură, conştientizarea neadecvată a rolului solului în
natură şi economie, lipsa măsurilor de protejare a solurilor, stoparea pregătirii cadrelor
specializate şi alte probleme stringente.

Academicianul Serafi m Andrieş a argumentat necesitatea optimizării însuşirilor
agrochimice ale solurilor, a constatat reducerea drastică a fertilizării solurilor.

Doctorul în biologie Gheorghe Jigău a constatat degradarea fi zică şi supracultivarea
cernoziomurilor, a argumentat necesitatea implementării unor tehnologii puţin
dăunătoare solului.

Doctorul habilitat Boris Boincean a argumentat oportunitatea includerii
cernoziomurilor Stepei Bălţilor în calitate de patrimoniu mondial sub egida UNESCO.

În alte comunicări au fost abordate diferite probleme ale pedologiei contemporane
şi stării resurselor de sol a ţării (doctor habilitat Grigore Stasiev, doctor Valentina
Andriucă, doctor Iurie Moşoi, doctor Aureliu Overcenco) .

Conferinţa a adoptat următoarea declaraţie a Societăţii Naţionale a Moldovei de
Ştiinţa Solului cu prilejul Anului Solurilor:

D E C L A R A Ţ I E
Societatea Naţională a Moldovei de Ştiinţa Solului consideră declararea Anului

Solurilor 2015 argumentată, binevenită şi mult aşteptată.
Solul ca obiect natural polifuncţional şi indispensabil în biosferă, mijloc de producţie

în agricultură, nu este conştienţizat şi apreciat adecvat de majoritatea populaţiei. Este
neglijat rolul solului ca regn al naturii, de rând cu regnul vegetal, animal şi mineral,
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ca mediu vital specifi c – habitat al pedobionţilor, ca principalul producător de dioxid
de carbon pe suprafaţa uscatului, ca uzină de transformare a reziduurilor organice, de
producere a humusului – principalului component al solului, sursă de energie solară
transformată în energie chimică, conservată.

Solul este baza ecosistemelor terestre, aprovizionator al plantelor şi garant al
biodiversităţii.

În calitate de mijloc de producţie în agricultură solul prezintă o bogăţie
naturală, care aparţine tuturor generaţiilor şi poate fi  utilizat efi cient cu condiţia
protejării calităţilor lui necesare plantelor şi evitării sau combaterii proceselor
degradaţionale şi destructive.

Solul prezintă principala bogăţie naturală a Moldovei, care a condiţionat
existenta generaţiilor trecute şi continuă să ne asigure cu produse alimentare. Însă
starea actuală a resurselor de sol este îngrijorătoare şi necesită o altă atitudine din
partea societăţii umane.

Fondul funciar utilizat în agricultură este extrem de parcelat. În condiţiile reliefului
accidentat, când 80% din fondul agricol este amplasat pe pante (peste 2°), o agricultură
durabilă şi efi cientă poate prospera doar în cadrul organizării antierozionale a terenurilor
agricole şi implementării sistemelor regionale de protejare a solurilor.

Lucrarea solului condiţionează destructurarea, tasarea şi posibilitatea formării
crustei, în orizontul arabil se reduc rezervele de humus şi elemente nutritive, pe pante
activează eroziunea.

În ultimele decenii s-au redus drastic numărul specialiştilor şi unităţiile pedologice
de cercetare şi proiectare, volumul şi tematica cercetărilor, s-a stopat pregătirea
cadrelor în Universitate. Nu se realizează monitorizarea stării şi calităţii solurilor,
nu se efectuează lucrări ameliorative, nu se implementează măsuri antierozionale.
S-a redus la minim fertilizarea, administrarea îngrăşămintelor minerale şi organice.
Procesele degradaţionale a solului pot fi  limitate sau evitate prin implementarea unor
sisteme regionale de utilizare şi protejare, în condiţiile unor organizări speciale a
terenurilor agricole. Au fost practic nimicite sistemele de fâşii forestiere antierozionale,
au fost abandonate construcţiile hidrotehnice de regulare a scurgerii superfi ciale
a apelor torenţiale. Utilizarea în continuu a fondului funciar necesită a fi  bazată pe
un program naţional strategic, argumentat ştiinţifi c şi asigurat cu sisteme de măsuri
organizaţionale şi legislative.

Societatea Naţională a Moldovei de Ştiinţa Solului propune şi insistă adoptarea
Legii Solului şi organizarea Agenţiei „Solurile Moldovei” (la fel ca „Moldsilva”,
„Apele Moldovei”, „AGEOM”) cu misiunea gestionării şi protejării principalei
bogăţiei naturale a ţării.

Considerăm oportună activizarea lucrărilor de consolidare a terenurilor agricole în
scopul organizării lor antierozionale. Este necesară reglamentarea utilizării solurilor
aluviale şi restabilirea rolului natural al văilor şi luncilor ca reglatori a scurgerii
superfi ciale. În procesul consolidării se va efectua excluderea din fondul agricol
a solurilor puternic erodate şi puţin productive – a solonceacurilor, soloneţurilor,
mocirlelor şi trecerea lor într-un fond special de revindecare.

Realizarea acestor măsuri primordiale va permite efi cienţizarea utilizării şi protejării
resurselor de sol, reglarea ecologică a resurselor naturale a ţării.
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