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Scopul proiectului: Studierea impactului componentelor de bază și a întregului sistem de agricultură asupra 

productivității și fertilității solurilor de cernoziom în zona de Nord a Republicii Moldova

Obiectivele: 

1. Evaluarea rolului biodiversității culturilor de câmp în baza analizei comparative a „efectului asolamentului”
pentru diferite culturi în experiențele de câmp de lungă durată pe asolamente și culturi permanente

2. Studiul acțiunii și interacțiunii rotației culturilor, sistemelor de lucrare și fertilizare a solului în asolament fără
folosirea mijloacelor chimice de protecție a plantelor contra bolilor, dăunătorilor și buruienilor

3. Determinarea eficacității folosirii nutrienților de diferite culturi la aplicarea diferitor sisteme de fertilizare în
asolament

4. Estimarea eficacității folosirii apei de irigare pentru diferite culturi pe diferite fonduri de fertilizare în
asolament și a impactului irigării și fertilizării asupra fertilității solului

Rezultate preconizate, etapa 2021

Date experimentale în experiențe de câmp de lungă durată pe asolamente și culturi permanente, sisteme de 

lucrare, irigare și fertilizare a solului în asolament; o experiență pe agricultura ecologică; o experiență 

polifactorială cu studierea acțiunii și interacțiunii rotației culturilor, sistemelor de lucrare și ferilizare a solului în 

asolament 



Rezultatele principale obținute în anul 2021

1. Experiența de câmp de lungă durată pe asolamente și culturi permanente 

Tab.1. Efectul asolamentului pentru diferite culturi în experienţa de câmp de lungă durată 

a ICCC „Selecţia”, anul 2021

Culturi

Asolament Cultura permanentă Efectul asolamentului

Nefertilizat Fertilizat

Spor de 

la 

fertil., 

t/ha

Nefertilizat Fertilizat
Spor de la 

fertil., t/ha
Nefertilizat Fertilizat

Grâu de 

toamnă
4,42 3,75 -0,67 2,34 2,82 +0,48 +2,08/88,9% +0,93/33,0%

Sfeclă de zahăr 42,29 41,36 -0,93 7,11 8,91 +1,80 +35,18/494,8% +32,45/364,2%

Porumb la 

boabe
7,77 7,71 -0,06 2,79 5,88 +3,09 +4,98/178,5% +1,83/31,1%

Floarea soarelui 2,22 2,03 -0,19 1,78 1,48 -0,30 +0,44/24,7% +0,55/37,1%



2. Experiența de câmp de lungă durată cu studierea irigării și fertilizării în asolament de lungă durată

Tab.2. Producţia grâului de toamnă în experienţa cu testarea soiurilor de diferită origine, 

anul 2021 (media din 3 repetiţii), t/ha

Denumirea soiului

Fără irigare Cu irigare

Media Spor faţă de martor Media Spor faţă de martor

Meleag 8,31 - 8,57 -

Vestitor 8,80 +0,49 8,77 +0,20

Creator 9,37 +1,06 8,23 -0,34

Tiras 7,12 -1,19 8,14 -0,43

Acord 6,75 -1,56 6,32 -2,25

Aport 8,66 +0,35 8,68 +0,11

Savant 8,73 +0,42 9,03 +0,46

Fenix 9,01 +0,70 9,22 +0,65

Hybery F1 8,96 +0,65 9,21 +0,64

Elixer 7,71 -0,60 8,13 -0,44

Akteur 7,65 -0,66 7,74 -0,83

Kometus 7,27 -1,04 6,77 -1,80

Ursita 9,37 +1,06 9,38 +0,81

Pisanca 9,04 +0,73 9,03 +0,46

Kuialnic 9,90 +1,59 9,92 +1,35

DL05 0,23 0,27

P, % 1,35 1,55



3. Experiența de câmp de lungă durată cu studierea diferitor sisteme de fertilizare în asolament 

Tab.3. Producţia grâului de toamnă pe fondul diferitor sisteme de fertilizare în asolament, 

ICCC „Selecţia”, 2021, t/ha

Varianta
Îngrăşăminte 

organice

NPK, kg 

s.a./ha

Aplicat sub 

cultură

Soiul Talisman Soiul Vestitor

Media

Spor
Media

Spor

t/ha % t/ha %

1 Martor 0 Martor 2,97 - 100 4,36 - 100

2
Fără gunoi

de grajd

75 N60 P30 K30 4,48 1,51 150,8 4,57 0,21

3 130 N90 P60 K60 4,89 1,92 164,6 3,25 -1,11

4 175 N120 P60 K60 3,72 0,75 125,1 3,28 -1,07

5
10 t/ha gunoi de 

grajd

75 N60 P30 K30 4,36 1,38 146,5 2,90 -1,46

6 130 N90 P60 K60 4,18 1,21 140,7 2,68 -1,68

7 175 N120 P60 K60 3,39 0,41 113,9 3,36 -1,00

8
15 t/ha gunoi de 

grajd

75 N60 P30 K30 4,52 1,54 151,9 3,69 -0,67

9 130 N90 P60 K60 3,44 0,47 115,8 3,00 -1,36

10 175 N120 P60 K60 3,50 0,53 117,7 3,06 -1,30

11
15 t/ha gunoi de 

grajd
- remanenţă 4,36 1,38 146,5 3,79 -0,57

DL05 0,11 0,08

P, % 2,75 2,13



4. Experiența polifactorială cu studierea acțiunii și interacțiunii rotației culturilor, sistemelor de lucrare și 

fertilizare a solului în asolament fără folosirea mijloacelor chimice în combaterea bolilor, dăunătorilor și 

buruienilor 

Tab. Producţia grâului de toamnă în experienţa polifactorială a ICCC „Selecţia”, 

anul 2021, soiul Talisman (media din 3 repetiţii)

Fond de fertilizare

Asolament cu ierburi perene Asolament fără ierburi perene

Imbinarea arăturii şi 

afînării
Afînarea

Îmbinarea arăturii şi 

afînării
Afînarea

Martor absolut 4,75 5,25 3,28 3,51

Gunoi de grajd 4,95 5,50 4,87 4,45

Gunoi de grajd + 

NPK
4,03 4,74 5,12 4,19



Rezultate cuantificabile pentru anul 2021

 Monografii internaționale – 2

 Capitole în monografii internaționale – 9

 Articole în reviste științifice internaționale – 2

 Lucrări științifico-metodice și didactice – 2



Nivelul de finanțare a proiectului în 2021 / Infrastructura de 
cercetare

• Finanţare bugetară – 1434,5 mii lei

• Mijloace proprii (cofinanțare) –
• Fondul de salariu  - 984,7

• Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii – 285,5 mii lei 

• Procurări materiale (piese/componente pentru echipament) –

• Procurari de combustibil – 27,2 mii lei 

• Cheltuieli delegații  - 0

• Mentenanța  -

• Utilizarea infrastructurii de cercetare existente- folosirea experiențelor de 
câmp de lungă durată și baza tehnico-materială existentă 

Anul Planificat Executat Cofinanțare
2020



Potenţialul ştiinţific. Pregătirea cadrelor în anul 2021 

Colaboratori științifici – 11

inclusiv, doctori în științe – 3

doctori habilitați – 1

își fac studiile la doctorantură – 4



Colaborare la nivel național în anul 2021

• Rezultatele obținute în cadrul proiectului au fost permanent prezentate la

seminarele organizate pentru producătorii agricoli din diferite raioane ale

Republicii Moldova

• Prezentarea lecțiilor publice la AȘM

• Organizarea zilelor câmpurilor pentru producătorii agricoli pe loturile

experimentale a ICCC „Selecția”

• Folosirea câmpurilor experimentale a ICCC „Selecția” pentru pregătirea

viitorilor specialiști în domeniul agroecologiei de la Universitatea „Alecu Russo”

din Bălți, Catedra de Științe ale Naturii și Agroecologie



Colaborări științifice internaționale

• Un consorțiu European în cadrul proiectului Horizon 2020

• Universitatea Tehnică din Munchen, Germania

• Institutul de Agricultură Alternativă din SUA, Wisconsin

• Academia Agricolă K. A. Timiriazev din Moscova, Rusia

• Academia de Științe Agricole și Silvice „Ion – Ionescu - Șișeșt”, București, România

• Institutul de Testări a Culturilor Agricole din Cehia (UKZUZ)

• Institutul de Ecologie, Spania, Zaragoza



Participări la manifestări științifice naționale/internaționale în 2021
Organizarea manifestărilor științifice

• Conferința națională „Schimbarea climatică și impactul asupra sectorului agricol din R. Moldova, 12 februarie, 2021 organizat de

UCIP IFAD (participare cu raport)

• Conferința științifică internațională „Agricultura conservativă – modalitate durabilă de gestiune și dezvoltare a agriculturii în

contextul rezilienței climatice în R Moldova, 29-30.03.2021 (participarea cu raport on-line)

• SKIM Mid Term Evaluation organized by ICARDA, April 19, 2021. Report on-line.

• Conferința științifică dedicată aniversării a 60 – a a AȘM și împlinirii a 75 ani de la formarea primelor instituții științifice de tip

academic în R. Moldova, 7 iunie, 2021. Lecție publică

• 8 th World Congress on Conservation Agriculture (8 WCAA) held in Bern, Switherland from 21-25 th June, 2021

• Conferința științifico-practică Internațională „Încheierea proiectului DEVRAM”, mun. Bălți, 30 iunie, 2021 (Raport)

• Conferința Internațională „Inițierea primului proiect pe Agricultură Ecologică în cadrul Colegiului Național a Viței de Vie și

Vinificare din Chișinău; Stăuceni, 6 iunie, 2021 (raport on-line)

• Семинар «Консервативная система земледелия на обоих берегах Днестра в достижении устойчивого экологического

развития сельского хозяйства», 6 августа, 2021, г. Тирасполь

• Lecția publică la AȘM „Fondarea în baza ICCC „Selecția” a „Centrului de Cercetare, Transfer Tehnologic și Consulanță în domeniul

Culturilor de Câmp”, 14 septembrie , 2021, Chișinău

• Conferința științifico-practică internațională dedicată celei de-a 65-a aniversări a Institutului Științifco-Practic de Biotehnologii în

Zootehnie și Medicină Veterinară, Maximovca, 30.09. 2021 (on-line)



Promovarea proiectului şi a rezultatelor obținute în anul 2021

• Emisiuni la Radioul Național – 30

• Emisiuni la TV (Modova 1; Agro-TV; BTV; NTV Moldova; TV

Europe; TV Nord; Publica TV) – 29

• Seminare cu producătorii agricoli din Republica Modova – 28



Aprecierea rezultatelor obținute în anul 2021

• Premiul AȘM în domeniu Agriculturii “Andrei Ursu” pentru monografia „Farming the Black Earth 

„Sustainable and Climate-Smart Management of Chernozem Soils”,Springer,2019

• „Ordinul Republicii Moldova pentru promovarea imaginii R. Moldova în lume, pentru succese 

profesionale remarcabile, pentru inițiativă civilă și participare activă în avansarea reformelor, precum 

și cu prilejul aniversări a XXX-a de la proclamarea independenței R. Moldova  



Concluzii: 

• Rezultatele cercetărilor științifice realizate, atât în anul 2021 cât și în anii precedenți, 

confirmă posibilitatea majorării competitivității producătorilor agricoli fără 

pericolul poluării și degradării mediului ambiant la respectarea întregului sistem de 

agricultură 

Recomandări:

• Promovarea unui sistem de agricultură durabilă, inclusiv ecologică, poate fi realizat 

prin restructurarea agroecologică a întregului sistem de agricultură, folosind ca 

bază principiile de funcționare a ecosistemelor naturale  

Propuneri:

• Comunitatea științifică a R. Moldova a înaintat o propunere către samitul COP26 

din Glasgow, Marea Britanie referitor la folosirea biomasei aeriene a amestecului de 

culturi leguminoase și graminee perene pentru producerea biogazului ca sursă 

alternativă de energie, dar și ca o modalitate sigură de reducere a cheltuielilor de 

producere și ameliorarea stării mediului abiant 



Mulțumesc pentru atenție!


