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Introducere

Într-o agricultură intensivă rolul humusului în asigurarea unui mediu favorabil 
pentru creşterea plantelor, ca rezervor cu eliberarea lentă a elementelor nutritive şi 
ca regulator al metabolismului vegetal, trebuie să se manifeste la nivele superioare 
ale echilibrului humic. Numeroase cercetări asupra bilanţului humusului din solurile 
lucrate în diferite sisteme urmăresc rezolvarea favorabilă a contradicţiei care se 
manifestă între conservatorismul solului de a-şi menţine echilibrul humic şi cerinţele 
agriculturii de creştere treptată a conţinutului de humus, în condiţii raţionale din punct 
de vedere tehnic. 

Este cunoscut, că productivitatea solului depinde de un şir de caracteristici ale 
lui, iar principalul factor este conţinutul de humus [9] având un coeficient de corelare 
r = 0,9÷0,96. Cantitatea şi calitatea materiei organice compensate în schimbul celei 
înstrăinate cu recolta influenţează nivelul de fertilizare şi productivitate a solului. În 
agricultura convenţională procesele de mineralizare a materiei organice sunt accelerate 
datorită lucrării intensive a solului. Ca urmare, conţinutul de carbon organic în solurile 
arabile a scăzut simţitor, iar calitatea s-a deteriorat, afectând toate celelalte caracteristici 
şi procese.

Diminuarea conţinutului materiei organice are, pe termen lung, numeroase 
consecinţe negative, solurile devenind mai vulnerabile în raport cu procesele privind 
destructurarea, eroziunea, acidifierea, salinizarea, dezechilibrul nutritiv, seceta, etc. 
Este stabilit, că dintre solurile degradate, cele mai vulnerabile sunt cele cu conţinut 
iniţial redus de carbon organic. 

De aceea, restaurarea cantitativă a carbonului organic este considerată ca cea mai 
bună soluţie tehnologică de îmbunătăţire a stării solului.

Cercetările ştiinţifice, efectuate de instituţiile de profil din republică au contribuit 
mult la elaborarea unor procedee şi tehnologii efective de îmbunătăţire a proprietăţilor 
agrochimice şi fizice ale solurilor [6,8,12]. Însă problema optimizării şi prognozării 
potenţialului de humificare a solurilor, ca problemă-cheie a productivităţii lor, nu este 
suficient cercetată atât în aspect teoretic, cât şi practic.

Prezentul articol prezintă unele rezultate teoretice privind optimizarea şi prognozarea 
potenţialului de humificare a solului.

Metodica cercetărilor

Cercetările au fost efectuate în lizimetre cu sol, instalate în câmp. Tipul solului - 
cernoziom tipic moderat humifer. Ca procedeu de fertilizare a solului a fost folosită 
masa organică a culturii agricole, în proporţii de 0%; 25%; 50%; 75% din cea obţinută 
în solul din lizimetre. Masa organică “aeriană” a culturii agricole se marunţeşte şi se 
amestecă cu stratul de sol de 15 cm.
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Umiditatea solului este întreţinută prin udări la diferit grad din capacitatea de câmp 
a solului pentru apă (CC): (0,7-0,8)CC; (0,7-0,9)CC; (0,7-1,0)CC; (0,8-0,9)CC; (0,8-
1,0)CC; (0,9-1,0)CC [1].

La baza elaborării algoritmului de prognozare a potenţialului de humificare a 
solului au fost puse rezultatele obţinute pentru nivelul de umiditate (0,7-0,9)CC. Acest 
nivel de umiditate, reieşind din rezultatele noastre precedente [1], este optim atât pentru 
acumularea carbonului organic în sol cât şi pentru obţinerea recoltelor înalte a culturii 
agricole.

Rezultate şi discuţii

Problema prognozării acumulării humusului în sol a fost abordată în cercetările 
[7], care propun calcularea cantităţii de îngrăşământ organic ce trebuie administrat în 
sol pentru obţinerea unui bilanţ zero al rezervei de humus. O altă sursă [11] descrie 
condiţiile în care se poate acumula cantitatea maximă de humus în sol. Însă aceste 
ecuaţii nu permit de a prognoza şi optimiza procesele de solificare. În baza cercetărilor 
propunem un model nou (pentru condiţiile noastre pedoclimatice) de prognozare şi 
optimizare a proceselor de solificare şi de acumulare a carbonului organic în sol.

La elaborarea acestui model ne-am condus de modul în care decurg procesele de 
solificare în condiţii naturale de pajişte, unde masa organică nu se înstrăinează şi de 
aceea bilanţul ei în circuitul biologic este pozitiv.

Modelul pe care-l propunem, adăugător la cele relatate [1], include în calcul şi gradul 
înstrăinării din circuitul biologic al solului a masei organice a plantelor cultivate. 

La baza modelului propus sunt puse următoarele condiţii:
 Recolta biologică creşte până la un anumit nivel – până la atingerea potenţialului 1. 

ei natural, în condiţiile regimului hidrotermic dat;
 Procesul de humificare se află în dependenţă directă de creşterile anuale a 2. 

recoltei biologice a culturilor agricole;
 Bilanţul humusului este egal cu zero atunci, când mărimea recoltei biologice 3. 

a atins potenţialul ei natural.
Drept prototip pentru modelul propus a servit cel empiric, sau descriptiv [5,10] care 

se bazează pe principiul „cutiei negre”. Esenţa lui constă în descrierea grafo-analitică 
a rezultatelor cercetărilor la ieşirea din sistem, cunoscând schimbările ce se produc la 
intrarea în acesta.

Aşa dar, cunoscând factorii de impact asupra ecosistemului solului am obţinut 
descrierile empirice-analitice a reacţiei celor două componente ale lui: dependenţa 
gradului de creştere a recoltei biologice (fig.1) şi a acumulării humusului (fig. 2) de 
gradul de înstrăinare (restituire) a materiei organice a culturii agricole.

Graficului din fig.1 indică, că cu cât procentul de înstrăinare a materiei organice 
a culturii agricole este mai mare, cu atât fertilitatea efectivă a solului scade. Tot 
odată este evident, că recolta biologică este nulă atunci când procentul de înstrăinare 
a materiei organice atinge valoarea de cca 70-72%. Această relaţie demonstrează că 
circuitul biologic al materiei organice în solurile arabile poate fi prognozat şi optimizat. 
Cantitatea materiei organice restituită solului influenţează în mod direct dinamica 
acumulării humusului în sol (fig.2). Din acest grafic reiese că echilibrul ecologic al 
solului investigat nu s-ar perturba dacă gradul de înstrăinare a materiei organice ar 
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fi egal cu cca 70%. Adică la acest nivel de înstrăinare a masei organice conţinutul de 
humus rămâne neschimbat. 

Fig.1. Dependenţa creşterii 
anuale a recoltei biologice 

a culturii agricole de 
gradul de înstrăinare a ei.

Fig.2. Dependenţa dintre 
acumularea anuală 

a humusului în sol şi 
cantitatea de materie 
organică înstrăinată.

Importanţa acestei legităţi constă în faptul că cu ajutorul ei se poate prognoza şi 
optimiza potenţialul de humificare al solului pentru condiţiile hidrotermice stabilite.

În baza legităţilor descrise mai sus am efectuat prognozarea evoluţiei, în timp, a 
fertilităţii efective a solului şi a potenţialului lui de humificare (fig.3 şi 4).

Dependenţa recoltei biologice a culturii agricole de cantitatea de materie organică 
înstrăinată (%) sunt prezentate în fig. 3. Legitatea ce reiese din acest grafic ne 
demonstrează că pentru atingerea unui anumit nivel de productivitate a solului (de 
exemplu 200 unităţi relative) în cazul înstrăinării a 25, 50 şi 62,5 % din masa organică a 
culturii agricole cultivate este necesar de 3, 7, 30 de ani respectiv. În cazul înstrăinării a 
75 % din masa organică a culturii agricole, recolta biologică treptat scade şi devine nulă 
aproximativ în 35 ani. Ştiind perioada de timp în care se poate obţine nivelul de recoltă 
planificat se poate prognoza şi cantitatea de humus acumulată în sol în aceiaşi perioadă 
de timp (fig.4). Dacă acceptăm o perioadă de 30 ani de creştere a recoltei biologice 
până la nivelul de 200 unităţi relative atunci este evident, că gradul de înstrăinare a 
masei organice nu poate fi mai mare de 62,5%, iar cantitatea de humus acumulată va fi 
de cca 4,3% (de la iniţialul de 3,3%). În cazul înstrăinării a 75 % şi mai mult din materia 
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organică a culturii agricole, cantitatea de humus din sol se va micşora în continuu şi va 
atinge în 30 ani nivelul de cca 2,3 % din iniţialul de 3,3%.

Fig. 3. Dinamica recoltei 
biologice a culturii agricole 

şi cantitatea de materie 
organică înstrăinată (%).

Fig. 4. Dinamica 
acumulării humusului în 

sol şi cantitatea de materie 
organică înstrăinată (%).

Modelul propus de optimizare şi prognozare a potenţialului de humificare a 
solului a fost încercat reieşind din tendinţa pierderilor de humus în rezultatul aplicării 
tehnologiilor intensive de exploatare a agrocenozelor . Conform recomandărilor [2] 
cernoziomul tipic timp exploatat (arat) de 36 ani, a pierdut 1,18% din cantitatea de 
humus iniţială. În cazul modelului propus (fig. 4), observăm că înstrăinând timp de 36 
de ani 75 % din masa organică a plantei cultivate (ceea ce corespunde practicii actuale 
[3,4]), conţinutul de humus se micşorează cu cca 1,2%. Diferenţa dintre rezultatele 
obţinute în modelul experimental şi cele calculate [2] constituie doar 0,02% ceea ce 
este acceptabil pentru astfel de prognoze.

Concluzii

 Modelul empirico-descriptiv elaborat descrie satisfăcător direcţia proceselor 1. 
de solificare şi intensitatea lor.

 Legităţile stabilite permit efectuarea optimizării şi prognozării intensităţii 2. 
circuitului biologic al materiei organice în sol şi al potenţialului lui de humificare.
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Introducere

Actualmente degradarea solurilor la scară globală a căpătat un caracter catastrofal 
şi este una din primejdiile principale ale crizei ecologice mondiale [13]. În condiţiile 
Republicii Moldova dehumificarea solurilor arabile cu profil întreg se referă la tipurile 
principale de degradare a solurilor agricole. În rezultatul dehumificării intense a solurilor 
arabile cu profil întreg, suprafaţa cărora constituie 854,9 mii ha, productivitatea lor 
naturală în ultimii 30 ani a scăzut în mediu cu 10% [7]. Cauza principală a scăderii 
conţinutului de substanţă organică în solurile arabile este lucrarea anuală, ce aerează 


