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introduCere

Deși este înzestrată cu soluri fertile și o climă 
favorabilă pentru producţia agricolă, Republica 
Moldova trebuie să facă față mai multor provocări de 
mediu, multe din ele fiind consecințe ale schimbărilor 
climatice. Una dintre problemele stringente ale 
țării este scăderea calităţii și degradarea biologică 
a solurilor. Această problemă vine ca urmare 
a exploatării intensive a solului și a lipsei unor 
măsuri agro-pedologice necesare (nerespectarea 
asolamentului culturilor agricole, reducerea 
utilizării îngrășămintelor organice de 20-30 de ori 
și a îngrășămintelor minerale de 15-20 ori), etc. 
Agricultura extensivă, folosită pe scară largă în secolul 
trecut, a generat multiple efecte negative atât asupra 
mediului, cât și asupra sectorului agricol. Astfel, 
creșterea suprafeței terenurilor arabile din contul 
pășunilor și pădurilor a condus la sărăcirea solurilor, 
care au fost afectate de diferite tipuri de eroziuni. 
Pe termen lung, acest lucru a însemnat diminuarea 
recoltei culturilor agricole și, respectiv, micșorarea 
eficienţei producţiei. Calamităţile naturale, inclusiv 
seceta, inundaţiile, grindina, îngheţurile și furtunile 
severe, de asemenea, au un impact  negativ asupra 
evoluției producţiei în sectorul agricol, ceea ce duce 
în mod direct la pierderi anuale considerabile pentru 
PIB-ul ţării. Totodată, exploatarea intensivă a solurilor  
a avut un impact negativ asupra regimului hidrologic 
din Republica Moldova. 

Gestionarea durabilă a terenurilor prin trecerea 
treptată la sistemul conservativ de agricultură (No-
Till, Strip-Till), este una dintre soluțiile de a face faţă 
acestor provocări și de a asigura păstrarea resurselor 
biologice ale solului. Agricultura conservativă prezintă 
o abordare complexă, care presupune implementarea 
tehnologiilor agricole noi prin minimalizarea 
lucrărilor  de sol, respectarea asolamentului culturilor 
agricole, folosirea utilajului agricol performant, 
cunoștinţe temeinice privind principiile de fertilizare, 
combatere a buruienilor și bolilor. Aplicarea 

agriculturii conservative ameliorează în ansamblu 
starea hidrologică și biologică a solului, care la rândul 
său are un impact pozitiv asupra  calității și cantității 
producţiei agricole, sporind în final eficiența activităţii 
antreprenorilor. 

Mărirea suprafeţelor împădurite, a fâșiilor 
forestiere este o altă modalitate de a soluționa 
problemele de mediu, care influențează în mod 
indirect sectorul agricol. Aceste măsuri ar asigura 
menținerea echilibrului ecologic și ar reduce gradul 
de erodare hidrologică și eoliană a solurilor. Unul 
dintre beneficiile implementării practicilor de 
management durabil al terenurilor și trecerii pe larg 
la sistemul conservativ de agricultură este sporirea 
capacității de reținere a apelor pluviale, ceea ce va 
duce la  atenuarea pierderilor în regimul hidrologic 
la nivel național.

Broșura Soluții inteligente pentru performanță 
- de la agricultura convențională la agricultura 
conservativă. EXEMPLE DE BUNE PRACTICI este o 
culegere de modele de afaceri agricole a douăzeci 
de fermieri din Republica Moldova, beneficiari ai 
programului de granturi post investiţionale destinate 
Managementului Durabil al Terenurilor, în cadrul 
proiectului „Agricultura Competitivă în Moldova 
(MAC-P)”.

Scopul broșurii este de a promova un 
management durabil al terenurilor în baza experienţei 
producătorilor agricoli care au trecut sau sunt în 
proces de trecere de la agricultura convenţională la 
agricultura conservativă, care folosesc în totalitate 
sau parţial tehnologiile de tip No-till, Strip-till și 
Mini-Till, care demonstrează prin exemplul propriu 
beneficiile aplicării măsurilor hidrotehnice de captare 
a apei de ploaie în activitatea agricolă.
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Harta distribuției beneficiarilor Programului de Granturi post-investiționale 
destinate Managementului Durabil al Terenurilor
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Gheorghe și Ion Panfil, tată și fiu, admi-
nistrează 1000 ha de terenuri agricole 
în localitatea Plop, Dondușeni și în loca-

litățile adiacente. De asemenea, fermierii acordă ser-
vicii diferitor agenți economici pe o suprafață de încă 
2 mii de ha. Gheorghe Panfil este un lider agricol cu-
noscut pentru abordarea europeană și performanța 
obținută în agricultură, în special de la 2004 încoace, 
când a început să practice tehnologiile conservative. 
Mai nou, și fiul, Ion Panfil, îi calcă pe urme. „Trecerea 
către no-till a fost treptată, inițial am practicat doar 
mini-till, o prelucrare cu un cultivator-combinator 
până la 20 cm, iar pe parcurs am renunțat la arătu-
ră, la afânarea adâncă”, își amintește Gheorghe Panfil. 
Reușitele tatălui le preia și fiul. În 2010, Ion Panfil își 
deschide propria gospodărie țărănească, iar în 2014, 
procură o combină de recoltat, care îi permite treiera-

tul și separarea pe un singur rotor, utilaj cu o produc-
tivitate înaltă, competitiv și dorit de fermieri. Pentru a 
face față cheltuielilor, Ion Panfil a apelat la proiectul 
MAC-P, reușind să obțină un grant care i-a rambursat 
50% din valoarea investiției eligibile efectuate. 

Pe terenurile lor, fermierii aplică aproape în 
totalitate no-till. Ei cultivă porumb, soia, grâu, orz, 
floarea soarelui, rapiță, obținând recolte stabile. Ex-
perimentele se țin lanț în gospodăria din satul Plop 
– un exemplu ar fi semănatul sfeclei de zahăr după 
rapiță, pe câmpuri separate, rezultatele fiind de invi-
diat – este cea mai frumoasă sfeclă, cu cea mai bună 
densitate, spune fermierul. 

Vorbind despre avantajele agriculturii conser-
vative, Ion Panfil accentuează beneficiile ecologice 
asupra solului, care este gestionat corect și nu este 
supus eroziunilor de vânt și de apă, fiind în același 
timp protejat de secete. Un alt avantaj îl constituie 
micșorarea cheltuielilor pentru lucrările agricole și 
randamentul înalt al producției obținute. Deloc de 
neglijat este aspectul financiar – cheltuielile de com-
bustibil sunt de 2-3 ori mai mici. Totodată, se face 

Semănatul direct aduce roade bogate
gŢ „Panfil ion” 
s. Plop, r. dondușeni

Grant MAC-P: 401 982,00 lei
Obiectul investiției: Combina Case IH 9230
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economie și la capitolul îngrășăminte minerale, în va-
riantă fizică, în jur de 20-25 de procente, remarcă fer-
mierul. „Semănând direct, avem rezultate mai bune. 
Resturile vegetale care rămân la suprafața solului ne 
permit păstrarea umidității din iarnă și primăvara, iar 
pe vremea temperaturilor ridicate din vară, planta nu 
este atât de stresată. Atunci când solul este negru și 
razele solare acționează direct, planta suferă”, spune 
Ion Panfil. Astfel, și roadele sunt pe potrivă. În 2016, 
deși secetele au fost puternic resimțite la nord, pre-
cipitații fiind extrem de puține, în gospodăria de la 
Plop s-au obținut 2,2 tone de soia/ha. La porumb, cea 
mai mică roadă a fost 6,9 tone/ha, cea mai mare – 8,2 
tone/ha. Cât despre dezavantaje - în special cele le-
gate de prezența rozătoarelor, fermierii Panfil spun că 
fac faţă aplicând tratamente speciale toamna, dar și 
primăvara, dacă e nevoie.    

Tânărul fermier a învățat de la tatăl său să acor-
de o atenție deosebită solului – acesta este analizat 
an de an, se trag concluzii, se învață din greșeli, dacă 

sunt. La fiecare patru ani, mostre de sol ajung în labo-
rator, pentru a studia conținutul de macro și microe-
lemente. Este atât de mulțumit de roadele obținute 
și tehnologia aplicată, încât a devenit un promotor 
activ al acesteia. Astfel, la fiecare întâlnire, chiar și de 
peste hotare, vorbește despre sistemul conservativ 
de agricultură. „Recent, am revenit din Tadjikistan, 
unde este practicat sistemul vechi de agricultură. 
Le-am spus despre rezultatele noastre și cred că i-am 
convins să se gândească la trecerea la sistemul con-
servativ, la semănatul direct”, spune Ion Panfil.

Împreună cu tatăl său, tânărul fermier a înțeles 
că garanția succesului în tehnologia no-till este ma-
turitatea solului, care determină densitatea plantelor 
la ha în anul următor de roadă. Ulterior, foarte impor-
tante sunt protecția chimică a plantelor și recoltarea. 
Fermierii spun că în agricultura de performanță, satis-
facția muncii depuse întrece orice frici, trebuie doar 
să fii curajos.
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Sistem conservativ de agricultură -  no-till 
- pe o suprafață de 10800 ha, echipament 
de prelucrare a solului de ultimă genera-

ție, elevator cu utilaj de uscare și curățare a cerealelor, 
fabrică de biogaz – sunt doar câteva dintre caracteris-
ticile SRL-ului „Agro-SZM”. Administrată de Victor Hro-
potinschi, compania agricolă a fost fondată în anul 
2007, ca întreprindere-fiică a Südzucker Moldova. Pe 
terenul agricol arendat în 11 localități, printre care 
Drochia, Baraboi, Antoneuca, Pervomaisc, Făgădău 
etc., sunt cultivate sfeclă de zahăr, culturi cerealiere 
și boboase. Din 2009, conform recomandărilor primi-
te de la experţii germani, semănatul direct în miriște 
are loc pe toată suprafaţa agricolă utilizată de „Agro-
SZM”. Doar la sfecla de zahăr, prezentă într-un asola-
ment de patru culturi, este folosită afânarea solului.

Este binecunoscut că pentru practicarea aces-
tui sistem sunt necesare mașini speciale de semănat. 
De aceea, la „Agro-SZM” investițiile în mașini agricole 

Promotori ai agriculturii conServative 
şi energiei verzi 
Srl „agro-Szm”
s. maramonovca, r. drochia

Grant MAC-P: 402 400,00 lei
Obiectul investiției: Semănătoare Horsch 
Maestro 8SW

performante se fac continuu, pentru a obține o pro-
ductivitate ridicată a culturilor cultivate și a asigura 
conservarea solului. Volumul investițiilor anuale în 
dezvoltarea bazei materiale și tehnologice a între-
prinderii atinge circa 0,6-0,8 mil. euro pe an - o rată de 
aproximativ 100 de euro per hectar de teren agricol.

În 2016, compania a achiziționat o semănătoa-
re Horsch, iar o parte a investiției a putut-o răscum-
păra aplicând la Proiectul Agricultura Competitivă în 
Moldova (MAC-P), componenta „Sporirea productivi-
tății solurilor prin intermediul managementului durabil 
al terenurilor”. 

Utilajul modern procurat, precum și întregul 
parc tehnic, este dotat cu sistem GPS. Astfel, la „Agro-
SZM”, fiecare echipament este monitorizat și contro-
lat de la distanță, fiind urmărit traseul și consumul de 
combustibil, iar legătura cu operatorul este posibilă 
prin stația radio prezentă în toate mașinile agricole. 
Victor Hropotinschi spune că fiecare câmp arendat 
are istoria sa, toate informațiile privind structura și 
calitatea solului, fertilizanții aplicați, perioada semă-
natului și recoltării, dar și despre randamentul culturii 
fiind păstrate într-un sistem electronic. Acest lucru 
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permite efectuarea unor analize complexe și luarea 
deciziilor pe baza informaţiilor colectate.

„Cred că suntem printre primii din R. Moldova 
care am trecut în totalitate la practica acoperirii per-
manente a solului cu mulci. Astfel, obținem o serie de 
beneficii: protejăm solul de intemperii, stimulăm pro-
cesele biologice responsabile de structura solului, îm-
bogăţim organic și biologic terenurile”, remarcă Victor 
Hropotinschi. Avantajele agrotehnice includ reduce-
rea eroziunii  și micșorarea impactului secetelor. La fel, 
stratul de mulci stopează în mod semnificativ evapo-
rarea apei din sol. Factorii economici includ reducerea 
consumului de combustibil, a necesarului de forță de 
muncă, creșterea producției și mărirea profitului. 

„Totuși, nu trebuie neglijate riscurile”, spune 
agricultorul. Este vorba, în primul rând, de faptul 
că stratul vegetativ nu permite pătrunderea 
totală în sol a îngrășămintelor slab solubile, 
precum fosforul și potasiul. „Multe riscuri sunt 
deja corect gestionate și excluse de agricultorii 
noștri – combaterea buruienilor și dăunătorilor, 
aplicarea corectă a fertilizanților etc. -, dar despre 
insolubilitatea fosforului și potasiului se cunoaște 
puțin”, spune Victor Hropotinschi. Pentru a gestiona 
acest dezavantaj, la „Agro-SZM” a fost „meșterit” un 
mecanism de încorporare adâncă a acestor substanţe 
nutritive esenţiale creșterii plantelor, rezistenţei 
lor la secetă și ger, absorbţiei apei în rădăcini.

Agricultorul spune că după recoltare, resturile 
vegetale rămase sunt mărunțite până la 5 cm, toate 

fiind împrăștiate în mod egal pe suprafața solului. 
Ulterior, câmpurile sunt prelucrate cu îngrășământ 
produs de fabrica de biogaz. Aceasta a fost construită 
în Drochia, în 2013, de Südzucker-Moldova, având o 
capacitate de producţie de cca 8, 5 mln. m³ de biogaz 
anual. Pe parcursul unui sezon, cu durata medie de 
90-100 de zile, fabrica de zahăr produce, pe lângă za-
hăr (30-40 de mii de tone), încă 70-80 de mii de tone 
de borhot de sfeclă. Un alt produs derivat este „mâlul” 
organic, volumul căruia se ridică la circa 50 de mii de 
tone și care este acumulat într-un rezervor ecologic, 
ermetic, pentru utilizare ulterioară. În medie, câte 40 
t/ha de acest îngrășământ prețios se aplică pe câm-
purile de porumb, orz, sfeclă de zahăr ș.a. 

Agricultura conservativă și energia verde sunt 
promovate cu succes la Drochia, iar experienţa poziti-
vă poate fi replicată  de alţi fermieri interesaţi.
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Solul, un bun care eSte oferit
StrănePoților
Srl „agroelit” 
s. târnova, r. dondușeni 
Grant MAC-P: 310 933,00 lei
Obiectul investiției: Cultivator Scarificator 
multifuncțional Kultistrip, Kverneland

Pe moșia satelor Târnova, raionul Dondușe-
ni și Alexeevca, raionul Florești, agricultura 
conservativă este aplicată cu mare chibzu-

ială de către SRL „Agroelit”, al cărui manager este tână-
rul antreprenor Mihai Bostan. Compania a ales să aplice 
sistemul strip-till, fapt pentru care, în 2015 a procurat 
un cultivator scarificator multifuncțional, obținând și 
o rambursare parțială a investiției în cadrul proiectului 
MAC-P, componenta „Sporirea productivității solurilor 
prin intermediul managementului durabil al terenurilor”. 
Fiind o întreprindere cu capital mixt, „Agroelit” a fost 
creată în 2003, suprafața culturilor majorându-se trep-
tat, pentru ca acum să atingă cifra de 3911 ha, ampla-
sate în două sectoare – Târnova și Alexeevca. În prelu-
crarea câmpurilor, aici se ține cont de structura supra-
fețelor agricole și tipul de asolament. „Întreprinderea 
noastră consideră prioritară elaborarea unei rotații a 
culturilor ținând cont de factorii agronomici, agroteh-
nici, de amplasare ș.a., pentru a desfășura o activitate 
de producere eficientă, spre sporirea fertilității și calită-
ții solului, nu secătuirii lui”, menționează Mihai Bostan. 
Aici sunt practicate două tipuri de asolament - unul în 
sistem convențional, cu utilizarea produselor chimice; 
altul în sistem biologic, proiect demarat acum doi ani 
în cadrul gospodăriei. 

Un calcul efectuat în 2016 la „Agroelit” a arătat 
că în cele trei sisteme de lucrare a solului practicate 
în gospodărie – arătură, mini-till și strip-till – nu doar 
numărul de procedee este diferit, dar și consumul de 
combustibil. Astfel, cele mai mari economii și cel mai 
mare randament au fost generate de lucrarea solului 
în sistem strip-till – consum 17 litri/ha de motorină, 
recolta de 27 tone/ha la floarea soarelui. Pe al doilea 

loc a fost lucrarea solului în mini-till - 34 litri/ha con-
sum și 24 tone/ha recoltă. Cele mai mari cheltuieli și 
cele mai mici roade au fost obținute pe câmpurile 
unde s-a făcut dezmiriștire, arat, nivelat și boronit  - 
consum de până la 40 litri per ha, și doar 20 tone/ha 
recoltă de semințe de floarea soarelui. Mihai Bostan 
spune că pentru „Agroelit” acest experiment a fost 
decisiv în alegea direcției pentru viitor. Totuși, accen-
tuează producătorul, fiecare sistem de lucrare a solu-
lui este bun atât timp cât producătorul este pregătit 
pentru aplicarea acestuia – atât la capitolul echipa-
ment, suprafețe de teren, fertilizare etc., cât și la capi-
tolul instruire, abordând toate lucrurile cu bună știin-
ță, cu informație, cu pregătire temeinică. 

O importanță crucială în atingerea rezultatelor 
în sistemul conservativ o are rotația culturilor, garant 
al conservării terenurilor, menținerii și sporirii fertili-
tății solurilor. În prezent, cea mai mare parte a terenu-
rilor agricole ale gospodăriei sunt cultivate cu grâu și 
orz. De asemenea, se cultivă și floarea soarelui, rapiță 
și soia. Totuși, soia nu a adus rezultatele scontate pe 
sectorul de la Alexeevca, unde nu a format nodozi-
tăți – fermierul înțelegând că această cultură nu se 
pretează pentru solul unde a fost semănată. În același 
timp, la Târnova, soia este specia cea mai profitabilă 
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și stabilă. Acest fapt dovedește o dată în plus nece-
sitatea alegerii corecte a culturilor și a metodei de 
cultivare, conform condițiilor de sol, relief, structură 
și multe altele, spune fermierul. 

La întreprinderea „Agroelit”, parcul de mașini 
și tractoare este de ultimă generaţie: John Deere, 
Kverneland, Kokerling, Quivogne. Aceste agregate 
asigură practicarea unei agriculturi de precizie, spre 
care tinde întreprinderea. Mihai Bostan ne spune că 
la „Agroelit” sunt optimizate intrările din producția 
agricolă (semințe, pesticide, îngrășăminte etc.), pen-
tru a obţine maximum profit și a realiza o economie 
cât mai mare de resurse. 

O atenţie deosebită este acordată analizei solu-
lui, care se face cu regularitate pentru a cunoaște atât 

proprietățile și calitatea pământului, cât și resursele 
acestuia, rezultate din îngrășămintele aplicate și ne-
consumate. La fel, grație implementării tehnologiilor 
performante în managementul agricol, la „Agroelit” 
a devenit o normă monitorizarea prin satelit a vehi-
culelor, controlarea transportului, monitorizarea ali-
mentării cu combustibil și consumului efectuat, res-
pectarea regulilor de conducere de către muncitori, 
controlul tehnic al încărcăturii. 

Mihai Bostan sfătuiește agricultorii care doresc 
să aplice sistemul conservativ de agricultură să se in-
formeze zi de zi, să studieze, să facă schimb de expe-
riență cu producătorii care deja implementează acest 
sistem, să participe la seminare de instruire, Zile ale 
Câmpului etc., și abia după ce vor acumula toată in-
formația necesară, să încerce sistemul conservativ pe 
propriile terenuri, treptat, cu analiza fiecărui pas efec-
tuat. Proiectul MAC-P acordă asistență gratuită fer-
mierilor interesați de managementul durabil al tere-
nurilor, iar acest fapt trebuie valorificat, menționează 
agricultorul. Toate aceste eforturi vor fi încununate de 
rezultate majore pe termen lung - va fi protejat solul, 
un bun care este oferit strănepoților. Acest principiu 
este urmat și la „Agroelit”, care se conduce de deviza: 
„grija față de sol este grija față de următoarele gene-
rații ale neamului…”, fapt demonstrat prin  buna gos-
podărire a patrimoniului funciar din gestiune.
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agricultură Performantă cu gândul la 
generațiile viitoare
Srl „Hiliuțanul”
s. Hiliuți, r. râșcani

Grant MAC-P: 300 458,00 lei 
Obiectul investiției: Semănătoare combinată 
Great Plains CPH-20F

Agricultura performantă, bazată pe prin-
cipiul plasării semințelor direct în mi-
riște, este practicată de mai bine de un 

deceniu pe terenurile gestionate de Igor Tcaci, admi-
nistratorul SRL „Hiliuțanul” din satul Hiliuți, Râșcani. 
Anul 2006 a fost unul de cotitură pentru fermier, când 
a decis trecerea la o nouă tehnologie de prelucrare a 
solului, una practic revoluționară pentru acea vreme 
în Moldova. Primele agregate pe care le-a procurat 
erau destul de mici, astfel încât să poată fi operate cu 
ajutorul vechilor tractoare pe care le deținea la acea 
vreme. Dar, randamentul și-a spus cuvântul - pe so-
lurile lutoase din gospodărie au început a fi obținu-
te recolte tot mai bune cu cheltuieli mai mici. Astfel, 
Igor Tcaci a decis trecerea la sistemul conservativ de 
agricultură, aplicând tehnologiile no-till și mini-till. În 
2013, după procurarea semănătorii Great Plains CPH-
20F, fermierul de la Hiliuți a devenit beneficiar al Pro-
iectului Agricultura Competitivă în Moldova (MAC-P), 
componenta „Sporirea productivității solurilor prin in-
termediul managementului durabil al terenurilor”.

Actualmente, gospodăria agricolă „Hiliuțanul” 
gestionează 100 ha de teren agricol, pe care cultivă 
grâu, porumb, orz, rapiţă, soia. De asemenea, fermie-
rul mai are 36 ha de livezi de mere. Deși are studii în 
agricultură, Igor Tcaci spune că a învățat din propriile 
greșeli, căci școala clasică se deosebește foarte mult de 
principiile sistemului conservativ de agricultură. Vizi-
tele de studii peste hotare și seminarele de promovare 

a bunelor practici în domeniul managementului dura-
bil al solului au fost cu adevărat utile pentru agricultor. 

„Am trecut prin ani grei, în care am înlocuit 
agricultura tradițională cu prelucrarea performantă 
a solului. Terenurile gospodăriei noastre sunt argiloa-
se în proporție de 70%, iar recoltele înalte ne păreau 
doar un vis greu de realizat. Acum vedem că soluția 
este în tehnologiile conservative, în aplicarea cărora 
cel mai greu lucru de efectuat este schimbarea men-
talității fermierului”, spune Igor Tcaci. Fermierul își 
amintește cât de sceptici erau toți cei din jur atunci 
când a semănat pentru prima dată direct în miriște. 
Această etapă a fost, însă, demult depășită. 

Agricultorul menționează că anterior îi erau 
necunoscuți termeni precum analiza solului, alcali-
nitatea și aciditatea solului, aplicarea diferențiată a 
fertilizanților. Astăzi pune mare preț pe cuvântul sa-
vanților, investește în analiza de sol, rezultatele căreia 
îi asigură aplicarea corectă a elementelor nutritive și 
creșterea producției agricole. 

Aplicarea tehnologiei no-till și mini-till i-a per-
mis lui Igor Tcaci să reducă lucrările agricole, să eco-
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nomisească carburant, timp, forță de muncă, și, tot-
odată, să îmbunătățească calitatea solului prelucrat. 
Din practicile agricole prietenoase mediului, aplică 
mulcirea, care presupune păstrarea pe câmp a tutu-
ror rămășiţelor vegetale rămase în urma recoltării. 
Aceste resturi au un rol de protecţie asupra solului, 
reducând gradul de penetrare a razelor ultraviolete și 
facilitând dezvoltarea microflorei care crește fertilita-
tea stratului de humus. 

Tendința agricultorului Igor Tcaci este de a ob-
ține recolte stabile și a spori randamentul culturilor 
agricole și rentabilitatea resurselor consumate și utili-

zate per ha. „Poți să obții 3 tone de floarea soarelui per 
ha și să ai rentabilitate de 5%, dar tot mai avantajos e 
să recoltezi 2 tone, însă cu o rentabilitate de 30%. Ast-
fel, scopul nostru nu este doar obținerea de recolte 
bune, cât și mărirea indicelui de rentabilitate. Evident 
roadele au sporit considerabil odată cu aplicarea sis-
temului conservativ de agricultură. Anul agricol 2017 
ne-a adus recoltă de 6,2 tone/ha, comparativ cu anul 
2015 când am avut o recoltă de 5,8 tone/ha. În anii 
secetoși, chiar dacă am recoltat mai puțin, și investiți-
ile per hectar au fost mici”, spune Igor Tcaci. Un factor 
important este reducerea cheltuielilor, datorită mi-
nimizării lucrărilor agricole. „Dacă în 2010 foloseam 
circa 80 litri de motorina per ha în anul agricol, anul 
acesta nu am depășit 50 litri/ha”, remarcă fermierul.

Igor Tcaci este convins că noile tehnologii mo-
bilizează orice fermier să investească nu doar în echi-
pament de performanță, ci și în instruire continuă, 
fapt ce îi oferă adoptarea unei viziuni strategice, în 
care primează nu doar obținerea de venituri imedia-
te, dar și conservarea resurselor de sol pentru gene-
rațiile viitoare.
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inveStiții inteligente în agricultură 
Srl „valea Pârjotei” 
s. Pârjota, r. râșcani 

Grant MAC-P: 306 890,00 lei
Obiectul investiției: Semănătoare John Deere 1590

Din cele 1000 de ha de teren pe care le 
gestionează SRL „Valea Pârjotei”, jumă-
tate sunt prelucrate pe baza tehnologiei 

no-till. Andrei Tcaci, administratorul afacerii agricole, 
spune că gospodăria pune accentul pe culturile pră-
șitoare și cele grăunțoase – grâu (300 ha), rapiță (130 
ha), floarea soarelui (300 ha), porumb (140 ha) și soia 
(100 ha). Din cauza condițiilor climatice nefavorabile, 
recolta la soia este mică, astfel că fermierul planifică 
înlocuirea acestei culturi cu o alta, mai avantajoasă - 
mazărea. De câțiva ani investește și într-o livadă in-
tensivă de meri, amplasată pe o suprafață de 30 ha. 

Despărțirea de plug a fost destul de dificilă, 
chiar dacă în imediata apropiere, la SRL „Hiliuțanul”, 
succesele aplicării principiilor agriculturii conservati-
ve erau vizibile. Abia în 2014 agricultorul Andrei Tcaci 
a luat decizia de a investi în procurarea unei semă-
nători performante, depășind toate temerile. Pentru 
echipamentul achiziționat agentul economic a bene-
ficiat și de un grant în cadrul proiectului MAC-P. 

Venind dintr-o familie de agricultori, fermierul 
a observat imediat schimbările produse prin apli-
carea sistemului conservativ de lucrare a solului. La 
doar trei ani de când aplică tehnologiile no-till, în-
registrează nu doar micșorarea numărului de lucrări 
agricole, a cheltuielilor la semințe, carburanți, dar și 
îmbunătățirea structurii solului. „Mulți ani la rând am 
lucrat pământul incorect, practic „cu ochii închiși”, 
aveam o frică enormă de schimbare, știam că pămân-

tul trebuie să fie „negru” și nu puteam accepta alt sis-
tem”, recunoaște Andrei Tcaci. Deși decizia a fost luată 
greu, după ce a văzut pe propriile câmpuri rezultatele 
agriculturii conservative, nici nu vrea să audă de ve-
chiul sistem. Acum fermierul are alte principii - ară-
tura trebuie redusă la minimum, solul trebuie să fie 
acoperit cu resturi vegetale, iar pentru rezultate bune 
trebuie de schimbat mașina de semănat și combina 
care să împrăștie toate resturile tocate uniform pe 
suprafaţa solului. Sfaturile agricultorului de la „Valea 
Pârjotei” sunt bazate pe propria experiență de lu-
crare a solului, inclusiv prin compararea agriculturii 
tradiționale cu cea conservativă. Iar cuvinte precum 
combină, semănătoare, rotaţia culturilor, erbicidare, 
studiul structurii solului, modificarea însușirilor fizice, 
chimice și biologice ale solului – sunt auzite zi de zi la 
Pârjota, Andrei Tcaci instruind continuu și pe cei 10 
mecanizatori care muncesc în gospodărie. 

Andrei Tcaci spune că în comparație cu 2014, 
recolta la grâu a crescut de la 3-3,5 tone la 5,2 tone 
per ha. Anul acesta a testat două soiuri de grâu, ob-
ținând o recoltă de 7-7,5 tone per ha. Cu noul echi-
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pament performant, dotat cu sistem GPS, fermierul a 
reușit să eficientizeze munca în gospodărie, trecând 
de la 30 la 70 ha prelucrate per zi. Cât despre canti-
tatea de combustibil, aceasta s-a redus considerabil 
– cu 25-30 tone de motorină/ha.  

Agricultorul este recunoscător Proiectului Agri-
cultura Competitivă în Moldova atât pentru grantul 
de care a beneficiat, cât și pentru instruirile organiza-
te, unde a avut ocazia să afle experiențele fermierilor 
de succes și să consulte opinia savanților în domeniu.  

Fermierul este convins că pentru a obține re-
colte bogate, trebuie să faci investiții inteligente în 
agricultură. „Echipamentul performant ne-a dat posi-
bilitatea de a reduce eroziunea solului, contribuind la 
conservarea resurselor de apă. A crescut calitatea se-
mănatului, culturile răsar concomitent, putem încor-
pora simultan și îngrășămintele, ceea ce este foarte 
important”, spune agricultorul. Astfel, SRL „Valea Pâr-
jotei” planifică efectuarea și altor investiții în echipa-
mente performante. Andrei Tcaci își dorește achizițio-
narea unei semănători pentru culturile prășitoare și a 
unui cultivator-combinator care face o serie de lucrări 
printr-o singură trecere pe câmp.

Dincolo de prelucrarea solului, SRL „Valea 
Pârjotei” este activă în comunitate, de performan-
ța agricultorului beneficiind și întreaga localita-
te. Preluată de la părinți, meseria de agricultor 
este transmisă de Andrei Tcaci și copiilor, care 
au îndrăgit pământul, fiul fiind deja parte com-
ponentă a echipei în gospodărirea terenurilor. 

Dragostea și atitudinea responsabilă față de 
pământ, precum și o minte deschisă în fața noilor 
provocări sunt cheia succesului într-o lume a schim-
bărilor continue.
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aPa de Ploaie, un dar ce trebuie 
valorificat în agricultură 
Srl „gospodarul- rediu” 
s. rediul de Sus, r. fălești 
Grant MAC-P: 271 810,00 lei 
Obiectul investiției: Iaz antierozional de captare 
a apelor pluviale cu suprafaţa mai mică de 1 h

Construcția iazurilor antierozionale de 
captare a apei pluviale era mai mult 
decât o necesitate în gospodăria lui Ni-

colai Kiktenko, administratorul SRL-ului „Gospoda-
rul-Rediu” din satul Rediul de Sus, Fălești. Agriculto-
rul gestionează 320 ha de teren agricol, dintre care 
300 ha sunt arendate, iar 20 ha reprezintă proprietate 
privată. Câmpurile sunt ocupate, în special, de puieţi 
de nuc, fermierul fiind bine cunoscut la nivel națio-
nal, și nu numai, atât grație pepinierei de nuc, unde 
crește 83 soiuri și forme, plantaţiei de ginseng, cât și 
datorită seminarelor tematice dedicate nucicultorilor. 
„Nucul este o plantă ecologic pură și nu are nevoie de 
pesticide”, spune fermierul. Puieţii cultivaţi în gospo-
dăria lui Nicolai Kiktenko rodesc din primul an și, deși 
recolta nu aduce un profit esenţial chiar de la înce-
put, cel puţin ajută copacul să se dezvolte rapid. Pe 

piaţa internă, întreprinderea pe care o conduce este 
una dintre cele mai mari furnizoare de puieţi de nuc, 
aceasta producând, anual, peste 70.000 de puieţi.

De câţiva ani, Nicolai Kiktenko a început să fo-
losească practici prietenoase mediului în agricultură, 
fiind îngrijorat de secetele tot mai frecvente și mai 
îndelungate, de necesitatea asigurării rezervelor  de 
apă în sol. Una dintre soluțiile pe care le-a aplicat fer-
mierul a fost arendarea a trei bazine de apă cu supra-
faţa mai mică de 1 hectar și reconstrucția lor în iazuri 
de captare a apei pluviale, inclusiv cu rol antierozi-
onal. Astfel, la fiecare ploaie,  apa care se scurge de 
pe suprafața câmpurilor amplasate în pantă, ajunge 
în bazinele de captare. Pierderile de apă înseamnă 
și pierderi de sol, de substanțe nutritive, și respectiv, 
scăderea productivității câmpurilor, accentuarea pro-
ceselor de aridizare, aspecte care sunt acum abordate 
corect la SRL „Gospodarul-Rediu”. Nicolai Kiktenko a 
beneficiat și de rambursarea parțială a investiției în 
această practică inovativă, în cadrul Programului de 
granturi post-investiţionale „Managementul durabil 
al terenurilor” al proiectului MAC-P.
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Iazurile arendate erau într-o stare avansată de 
degradare. Agricultorul spune că a excavat din ele 
aproape 12 500 m3 de nămol, pe care l-a depozitat, 
oferindu-i timp să se descompună, pentru a-l folosi 
ulterior în scopuri agricole. Un sistem de stocare a 
apei este complet numai atunci când este montată o 
căptușeală rezistentă la apă. De aceea, pentru a con-
solida malurile iazurilor și a asigura impermeabilita-
tea bazinelor de colectare a apei, Nicolai Kiktenko a 
utilizat polietilenă de calitate superioară, rezistentă 
la factorii de mediu și la temperaturi înalte, numită 
geomembrană. Apa captată este folosită în irigarea 
terenurilor deţinute de gospodărie, fiind una dintre 
măsurile eficiente de diminuare a impactului nega-
tiv al secetei. „În Rediul de Sus avem puţine resurse 
acvatice de suprafaţă, iar cele subterane sunt sărate 
și dacă ar fi folosite pentru irigare, ar distruge solul. 
De aceea, m-am gândit să acumulez apa de ploaie și 
zăpada în aceste lacuri artificiale. Apoi, o pompez la 
staţie și o folosesc pentru irigare. Apa de ploaie este 
un dar divin, care trebuie valorificat corect”, explică 
Nicolai Kiktenko. 

Iazurile au și o menire socială - loc de odihnă 
pentru locuitorii de la Rediul de Sus. Crezul fermieru-
lui este că orice om de afaceri trebuie să investească 
și în proiecte sociale. „În zadar faci bani, dacă nu te 
gândești deloc la oameni”, susţine antreprenorul, care 
dezvoltă o serie de proiecte menite să contribuie la 
îmbunătățirea vieții comunitare.  

Modelul dezvoltat de agricultorul de la Rediul 
de Sus este unul care trebuie preluat la scară naţiona-
lă, pentru diminuarea pagubelor produse de eroziu-
nea hidrică. Efectele acestei abordări nu se lasă mult 
așteptate, ne confirmă Nicolai Kiktenco. Agricultorul 
încurajează deținătorii de terenuri agricole în pantă 
să aplice principiile agriculturii conservative și să in-
vestească în construcția de iazuri, pentru a se bucura 
de toate efectele pozitive ale acestei abordări corec-
te privind exploatarea antierozională a suprafețelor 
agricole. 
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teHnologiile Performante de cultivare 
ne aSigură rentabilitate 

Srl „agro-Popuros”
 s. mărăndeni, r. fălești
Grant MAC-P: 307 936,00 lei
Obiectul investiției: Semănătoare de precizie cu co-
mandă centrală Nova Combi 4000

Tehnologiile conservative sunt apreciate 
și aduc rezultate pe câmpurile gestio-
nate de Mihail Goncearenco din satul 

Mărăndeni, raionul Fălești, conducătorul SRL-ului 
„Agro-Popuros”. Din suprafața totală de peste 1740 
hectare amplasate pe moșia localităților Mărăndeni 
și Egorovca, jumătate este cultivată în tehnologia 
mini-till. Efortul depus de agricultor este răsplătit pe 
măsură, roadele stabile și cheltuielile mai puține fiind 
printre principalele avantaje expuse de Mihail Gonce-
arenco cu referire la agricultura conservativă pe care 
o aplică pentru sfecla de zahăr, porumb, floarea soa-
relui, grâu de toamnă și orz.

Acum 7 ani, grâul de toamnă a fost prima cul-
tură pe care fermierul de la Mărăndeni a cultivat-o 
cu aplicarea tehnologiilor conservative de lucrare 
a solului. Acest lucru devenise posibil ca urmare a 
procurării unui scarificator, care permitea afâna-
rea adâncă, fără întoarcerea brazdei. În 2014, Mihail 
Goncearenco a investit într-o semănătoare de pre-
cizie, beneficiind de rambursarea parțială a cheltu-
ielilor  în cadrul Proiectului Agricultura Competitivă 
în Moldova (MAC-P), componenta „Sporirea produc-
tivității solurilor prin intermediul managementului 
durabil al terenurilor”. Actualmente, întreprinderea 
„Agro-Popuros” are în dotare și tocător care mărun-
țește resturile vegetale, și grapă cu discuri -  agre-
gate care permit aplicarea tehnologiei mini-till. Re-
colta la grâu  constituie, în medie, 5 tone la hectar, 

an de an în hambare fiind depozitate cantități tot 
mai mari de cereale, cu procent sporit de gluten.

Mihail Goncearenco spune că experiența lu-
crării conservative a solurilor a demonstrat beneficii 
deloc de neglijat – păstrarea umidității în sol; redu-
cerea efectelor negative cauzate de secetele tot mai 
frecvente; micșorarea numărului de lucrări agricole 
și, respectiv, diminuarea cheltuielilor. „Acum lucrările 
agricole necesită mai puține cheltuieli și sunt efectu-
ate mai rapid, facem economie de motorină. Într-un 
cuvânt: operațiuni mai puține, cheltuieli mai mici”, 
spune fermierul. Are loc o diminuare a proceselor de 
eroziune eoliană, se îmbunătățește calitatea și struc-
tura solului ca urmare a substanțelor nutritive oferite 
de resturile vegetale rămase la suprafața solului – 
procese observate și pe câmpurile gestionate de SRL 
„Agro-Popuros”.  

În acest an, în cadrul întreprinderii, pe jumă-
tate din suprafața cultivată cu sfeclă de zahăr, agri-
cultorul a experimentat aplicarea seminței conform 
tehnologiei mini-till, fapt ce-i va permite efectuarea 
unor calcule privind recoltele și rentabilitatea obținu-
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te la această cultură în ambele sisteme agricole. Cât 
privește celelalte culturi, fermierul spune că există di-
ferență între roadele pe care le obține pe câmpurile 
cultivate în sistemul conservativ față de cel tradițio-
nal. Recoltele obținute asigură agentului economic 
o competitivitate ridicată a producției agricole pe 
piață. „Deși condițiile meteo-climatice sunt diferite, 
an de an așteptăm rezultate mai bune. Aceasta se 
datorează încorporării cu precizie a seminţelor în sol 
și utilizării tehnologiilor performante de cultivare a 
plantelor”, menționează fermierul.

Agricultorul enumeră și alte beneficii obținute 
în rezultatul aplicării agriculturii conservative – crea-
rea unor condiții moderne de lucru pentru mecaniza-
tori și salarii competitive; îmbunătățirea bazei tehni-
co-materiale a întreprinderii; experiență în gestiona-
rea durabilă a terenurilor.  

Sunt și unele riscuri, care trebuie luate în calcul 
de către fermieri, spune Mihail Goncearenco, accen-
tuând necesitatea aplicării insecticidelor și fungicide-

lor pentru combaterea bolilor și dăunătorilor, dar cu 
grijă la calitatea acestor preparate, căci cele ieftine nu 
aduc rezultatul scontat.

Mihail Goncearenco este de părere că fermierul 
de astăzi are nevoie de instruire, de sprijin din partea 
factorilor instituționali, iar proiectele în agricultură și 
subvențiile sunt o posibilitate reală de dezvoltare a 
afacerilor în acest domeniu.
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roade Stabile, cHiar şi Pe terenuri 
erodate
gŢ „gârlea andrei Pavel”
s. țareuca, r. rezina 

Grant MAC-P: 300 458,00 lei
Obiectul investiției: Semănătoare de precizie SDX 30

Andrei Gârlea, fermier cu experiență din 
Rezina, lider agricol în regiunea de Cen-
tru a R. Moldova, aplică tehnologiile 

agricole moderne pentru a crește o producție agri-
colă bogată, pe un sol protejat, cu cheltuieli minime. 
Principiile agriculturii conservative s-au potrivit per-
fect planurilor de optimizare a recoltelor, sporire a 
profiturilor și îmbunătățire a resurselor funciare. Am-
plasate în 7 primării din raionul Rezina, multe dintre 
terenurile gestionate de fermier sunt situate în pantă, 
reducerea cantității și suprafeței de sol erodat, dar și 
prevenirea proceselor de degradare prin eroziune fi-
ind  probleme a căror rezolvare nu mai putea fi amâ-
nată. Fermierul accentuează că decizia nu mai putea 
fi tărăgănată nu doar din cauza stării în care ajunsese 
solul, dar și a necesității de a face față provocărilor 
climatice. „Am înțeles că dacă vrem roade, trebuie 

să schimbăm abordarea, să gestionăm durabil solul. 
Continuând cu metodele vechi, aveam mai mult pier-
deri decât câștiguri”, spune Andrei Gârlea. 

De beneficiile sistemului conservativ s-a 
convins în timpul vizitei de studiu în Carolina de 
Nord, Statele Unite ale Americii, unde a văzut că 
roade bogate pot fi obținute pe toate tipurile de sol, 
cu condiția prelucrării minime, acoperirii permanente 
cu resturi vegetale, dar și rotației culturilor. Revenit 
acasă, la Țareuca, Rezina, a decis să dea plugurile 
vechi la fier uzat. Cu timpul, a achiziționat întregul 
complex de utilaje necesare. În 2014 a procurat și o 
semănătoare de precizie, beneficiind de un grant în 
cadrul proiectului MAC-P, prin intermediul căruia și-a 
recuperat jumătate din investiție. De atunci, are loc 
un proces de îmbunătățire continuă a solului, fapt 
confirmat și de analizele efectuate.

„Acum lucrurile s-au schimbat și niciun gram de 
humus nu se pierde. Rămășițele vegetale ajung în sol, 
crește activitatea biologică în pământ, solul este ca cel 
de pădure. În ultimii ani nu mai avem spălări de sol sau 
formare de râpi cum era înainte”, remarcă fermierul.
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În prezent, din cele peste 3000 de ha de terenuri 
gestionate, o treime sunt lucrate conform tehnologii-
lor no-till și mini-till. Fermierul practică cultivarea cul-
turilor de câmp: grâu, orz de toamnă și de primăvară, 
mazăre, porumb, floarea soarelui, sorg, rapiţă și soia. 
Totodată, o carte de vizită a fermierului Gârlea sunt cul-
turile etero-oleaginoase – oregano și lavanda. De ase-
menea, dispune de o livadă de prune și una de mere.

După patru ani de utilizare a agriculturii con-
servative, fermierul este mulțumit de roadele obținu-
te și de gradul de protecție asigurat solului. Afirmă, cu 
certitudine, că sistemul de lucrare minimă și lucrare 
zero îi permite să economisească motorină, resurse 
umane și timp. Totuși, Andrei Gârlea nu neagă faptul 
că tehnologia implică și câteva riscuri – investiții cos-
tisitoare, lipsa personalului calificat, controlul riguros 
al bolilor și dăunătorilor. 

Cu toate acestea, în condițiile unor secete tot 
mai frecvente, a deficitului de apă, terenurilor expuse 
la alunecări și lipsite de fertilitate, tehnologiile conser-
vative câștigă în fața celor tradiționale.  „Pe soluri cu în-
clinații, pante, erodate, lucrurile se îmbunătățesc vizi-
bil. Noi aveam câteva câmpuri unde erau râpi, iar după 
aplicarea tehnologiei, nu numai că nu se adâncesc ra-
venele, dar încep a-și reveni”, remarcă Andrei Gârlea.

Fiind în al patrulea an de aplicare a tehnologiei 
no-till, fermierul se gândește că este timpul să lucreze 
câmpurile cu scarificatorul. Or, are încredere totală în 
afirmațiile profesorului Gheorghe Jigău, care spune 
că o dată la patru ani solurile noastre au nevoie de o 
prelucrare mai adâncă.

Andrei Gârlea recomandă și altor fermieri tre-
cerea la sistemul conservativ de agricultură, însă  
treptat, cu analiza solului și a cheltuielilor. Iar cei care 
au suprafețe mici în gestiune să apeleze la serviciile 
marilor producători care au investit în tehnică per-
formantă – astfel vor economisi resurse și vor câștiga 
roade stabile.
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determinarea de a dezvolta o agricultură 
Performantă
Srl „cozășteanul” 
s. cozești, r. Sângerei 

Grant MAC-P: 386 000,00 lei
Obiectul investiției: Semănătoare Vaderstad
Tempo F8

În zona de centru a Republicii Moldova, Lu-
cian Balan, administratorul SRL-ului „Cozăș-
teanul”, trăiește bucuria primelor rezultate 

ale aplicării agriculturii conservative. Amplasate în 
câteva localități din raioanele Sângerei și Telenești, 
inclusiv în satul natal, Cozești, terenurile sunt ne-
omogene, o jumătate fiind degradate, cu caracte-
ristici de argilă lutoasă, salinizare și supuse alune-
cărilor. Totuși, moștenind dragostea de pământ de 
la părinți, tânărul fermier Lucian Balan, încă student 
la agricultură, gestionează cele 1000 ha arendate 
de la localnici și este determinat să facă agricultură 
performantă, prin aplicarea sistemului conservativ. 

De trei ani experimentează sistemul conservativ 
pe loturi de diferite dimensiuni și culturi, face analiza 
rezultatelor obținute, în scopul cunoașterii nivelului 
de pretabilitate a solului. Scopul antreprenorului este 

de a utiliza eficient resursele de mediu disponibile, de 
a practica agricultura durabilă, eficientă sub aspect 
economic și al protecției mediului înconjurător.  Re-
zultatele nu întârzie să apară – deși cultivă terenuri 
cu bonitatea de doar 40 puncte, în 2016 SRL „Cozăș-
teanul” a ocupat locul II la concursul raional al agricul-
torilor, grație obținerii pe suprafaţa de 110 ha câte 45 
chintale de porumb și a unui volum total de 495 tone.

Anul acesta practică mini-till pe jumăta-
te din terenurile gospodăriei. Recent, a procurat 
și un utilaj modern – o semănătoare Vaderstad, 
care să-i asigure precizie la semănat,  să fie rezis-
tentă la vibraţii și pantele caracteristice terenuri-
lor pe care le gestionează. Tot în acest an, a devenit 
beneficiarul Programului de granturi post-inves-
tiționale din cadrul MAC-P, prin intermediul căru-
ia și-a recuperat o parte din cheltuielile efectuate. 

„Pe terenurile noastre este foarte greu să faci 
agricultură profitabilă. Investim de două ori mai mult 
decât investesc producătorii din alte zone, dar obți-
nem de două ori mai puțin. Rezultatele ar fi derizorii 
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dacă nu am lucra solul cu echipament nou și nu am 
folosi practici de management durabil”, spune Luci-
an Balan. Prin aplicarea sistemului de lucrări mini-till, 
fermierul a obținut o reducere considerabilă la con-
sumul de combustibil. Potrivit calculelor efectuate 
de producătorul agricol, dacă în sistemul clasic ciclul 
agricol genera cheltuieli de 100 litri de motorină per 
ha, la aplicarea mini-till nu este depășită cantitatea de 
40 litri/ha. O diferență vizibilă se atestă și în privința 
productivității muncii și a vitezei de lucru. Astfel, spre 
deosebire de randamentul zilnic de 30 ha, obținut cu 
vechile semănători, după trecerea la sistemul mini-till 
această cifră a crescut până la 60-70 ha. „De semănă-
toarele de tip vechi, sovietic, trebuie să te dezbaieri 
ca de-o boală rea”, menționează fermierul. Cu utilaje-

le moderne se obține un semănat calitativ și precis, 
sporește producţia agricolă și este redusă degrada-
rea solului, continuă agricultorul. Conservarea apei în 
sol și reducerea eroziunii sunt alte avantaje remarca-
te de fermierul de la Cozești.  

Deși actualmente cultivă porumb, grâu, floa-
rea soarelui, orz, rapiță și mazăre, este determinat să 
facă schimbări în asolament. Agricultorul planifică să 
reducă suprafețele de floarea soarelui și să le măreas-
că pe cele cu mazăre, pentru capacitatea acesteia de 
a fixa azotul în sol. „Cultivarea mazării este o foarte 
bună metodă de a regenera pământul, deoarece fi-
xează în sol azotul din aer. Am calculat un câștig de 
1000 lei/ha la îngrășămintele de azot pentru fertiliza-
rea următoarelor culturi. În plus, deblocăm compozi-
ția chimică a solului și îmbunătățim PH-ul, care este 
foarte mare în zona noastră”, spune Lucian Balan.

Tânărul agricultor afirmă că are o dragoste 
aparte pentru pământ, sentiment transmis în familie, 
din fragedă copilărie. Chiar dacă nu este un business 
profitabil, se pot obține rezultate bune în agricultură 
folosind utilaje performante, executând lucrări calita-
tive, la timp și aplicând metode corecte. Lucian Balan 
are planuri de a construi hambare, a extinde terenu-
rile gestionate, bucurându-se de sprijin prețios din 
partea familiei.



24

mai Puțin vulnerabili în fața condițiilor 
climatice
iPc „bucovăț” Srl
s. biești, r. orhei   

Grant MAC-P: 405 368,00 lei
Obiectul investiției: Semănătoare Horsch Focus 6TD

Pe terenurile localității Biești, raionul Or-
hei, sistemul conservativ de agricultură 
este al doilea an consecutiv aplicat de 

Întreprinderea de Produse Cerealiere (IPC) „Bucovăț” 
SRL. Creată în 2003, compania gestionează 1180 hec-
tare, fiind specializată în cultivarea culturilor de câmp 
- grâu, orz, triticale, rapiță, mazăre, floarea soarelui și 
porumb. Gospodăria practică lucrarea conservativă 
a solului după metoda strip-till, utilizând una dintre 
cele mai performante semănători - Horsch Focus 
6TD. Utilajul agricol are lățimea de lucru 6 m, făcând 
posibil semănatul în benzi al culturilor de toamnă și 
de primăvară pe o suprafață de 600-700 ha, precum 
și semănatul fără lucrarea solului. Acest echipament 
performant a fost procurat în 2016, compania bene-
ficiind și de sprijinul Proiectului Agricultura Competi-
tivă în Moldova (MAC-P), componenta „Sporirea pro-
ductivității solurilor prin intermediul managementului 
durabil al terenurilor”.

„Semănătoarea Focus 6TD, cu buncăr dublu de 
5000 litri (proporția 40:60), ne permite să efectuăm 
dintr-o singură trecere mai multe operațiuni”, spune 
Oleg Palamarciuc, administrator al întreprinderii „Bu-
covăț”. Aceste operațiuni sunt caracteristice sistemu-
lui strip-till: împărțirea solului în benzi cu mulcirea lui, 
îndepărtarea resturilor vegetale din zona semințelor 
și a viitoarelor rădăcini, plasarea îngrășămintelor de 
fosfor și azot în benzi în zona semințelor la adâncimi 
diferite (5 cm - 20% din doză și  15-20 cm - 80% din 

doză), în fața tăvălugului. Urmează însămânțarea pro-
priu zisă, la 15-30 cm distanță între rânduri, cu pre-
sarea solului, fapt ce asigură răsărirea concomitentă 
a plantelor. O practică benefică este stropirea miriștii 
cu îngrășăminte biologice, înainte de semănat. Pen-
tru acest procedeu este folosită substanţa „BioPlant” - 
un concentrat ecologic obţinut pe baza viermiculturii 
chiar în cadrul companiei.

Aplicarea sistemului strip-till aduce întreprin-
derii atât avantaje agronomice, economice, cât și 
ecologice. Utilajul achiziționat are o productivitate 
de câteva ori mai mare decât cele folosite anterior. 
„Semănătoarea Focus 6TD, în tandem cu tractorul 
Clas-Auxion, având o viteză optimă de 8 km/oră, asi-
gură un semănat calitativ a câte 4,8 ha/oră, echiva-
lentul a 2-3 semănători SZ. S-a mărit vizibil și recolta 
culturilor de toamnă la un hectar - obținem aproxi-
mativ trei tone/ha de mazăre, peste patru tone/ha de 
orz, iar grâu recoltăm peste cinci tone/hectar”, enu-
meră Oleg Palamarciuc.

Totodată, prin utilizarea noului echipament s-a 
reușit reducerea cheltuielilor per hectar, micșorarea 
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consumului de carburant, reducerea numărului de 
mecanizatori implicați în lucrarea solului, excluderea 
posibilelor reparații. La capitolul protecția și fertili-
zarea culturilor cheltuielile au rămas aproximativ la 
același nivel, spune fermierul. Noul sistem de lucrare 
a solului micșorează vulnerabilitatea față de condiți-
ile climatice și permite conservarea apei în sol, mini-
mizează eroziunea solurilor. Astfel, sunt îndreptățite 
motivele care au determinat compania să investeas-
că în tehnologiile conservative – reducerea costurilor 

de lucrare a solului per hectar, menținerea cât mai 
îndelungată a umidității în sol și posibilitatea îndepli-
nirii lucrărilor agricole în termeni reduși, cu un număr 
mai mic de mecanizatori decât anterior. „Creșterea 
recoltei la hectar și diminuarea cheltuielilor au gene-
rat sporirea eficienței economice cu 40% a culturilor 
agricole de toamnă cultivate în sistemul conservativ 
strip-till în comparație cu sistemul tradițional. Dar 
potențialul încă nu este valorificat pe deplin”, spune 
Oleg Palamarciuc. Potrivit fermierului, un singur dez-
avantaj este de remarcat – prezența într-un număr 
mai sporit a dăunătorilor și buruienilor, însă compa-
nia a găsit deja soluțiile potrivite pentru această pro-
blemă. 

„De fapt, nu este greu de schimbat tehnologia, 
mai dificil este de a renunța la vechea obișnuință de 
a lucra câmpurile”, conchide Oleg Palaramciuc. Planu-
rile companiei prevăd și procurarea unei semănători 
pentru culturile prășitoare, dar și instruirea unei noi 
generații de mecanizatori pentru exploatarea tehnicii 
agricole performante.
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ScHimbările climatice, o realitate care 
trebuie înfruntată
Srl „cimcazac” 
s. cimișeni, r. criuleni

Grant MAC-P: 400 854,00 lei
Obiectul investiției: Combina New Holland TC 5080

O metodă inovativă, care asigură păs-
trarea solului, reducerea costurilor de 
producţie și creșterea recoltelor – așa 

caracterizează sistemul no-till agricultorul Mihai 
Cerguță, administrator al SRL „Cimcazac”. Fondată în 
2011, compania gestionează în prezent 1500 de hec-
tare semănate cu grâu, porumb, floarea-soarelui și 
cartofi. O suprafață de 300 de hectare este cultivată 
conform tehnologiei no-till. Trecerea către lucrarea 
solului fără arătură a fost treptată, de mai mulți ani în 
gospodărie fiind aplicat sistemul mini-till.

Acum trei ani, în cadrul întreprinderii a fost 
achiziționat un echipament de tip New Holland, 
care a contribuit la modernizarea activităţii agricole. 
Investiția a fost compensată cu sprijinul Proiectului 
Agricultura Competitivă în Moldova (MAC-P), com-
ponenta „Sporirea productivității solurilor prin inter-
mediul managementului durabil al terenurilor”. Utila-
jul performant are o lățime de lucru de peste 6 metri, 
fiind dotat cu un buncăr cu o capacitate de 6000 litri, 
senzor al nivelului de boabe și clapetă pentru recol-
tare probe. Această combină îi oferă posibilitatea de 
aplicare cu succes a tehnologiilor conservative.

„În Republica Moldova există agricultori care 
practică cu succes metoda conservativă de lucrare a 
solului, pentru noi, însă, aceasta este nouă. Lucrarea 
pământului cu scarificatorul ne-a adus efecte pozi-
tive din al treilea an de implementare. Dar, am con-
siderat că putem obține rezultate mai bune, dacă 

vom conserva apa în sol. Astfel, din 2016, practicăm 
sistemul no-till”, spune Mihai Cerguță. Fermierul enu-
meră avantajele agriculturii conservative, observate 
din propria experiență - mai puține lucrări, mai puțin 
carburant cheltuit, reduceri substanțiale de timp, for-
ță de muncă, etc. Mai mult, sistemul îmbunătățește 
calitatea solului, iar datorită resturilor vegetale răma-
se pe sol de la cultura precedentă, se menține umi-
ditatea și, totodată, este răcorit pământul pe timpul 
perioadelor aride. 

„Vom avea o recoltă bogată, în ciuda faptu-
lui că primăvara ne-a dat bătăi de cap. Am semănat 
grâu, direct după recoltarea porumbului. Acum, pe o 
arie de 50 de kilometri nu există câmp mai frumos ca 
acesta”, spune Mihai Cerguță. Astfel, fermierul așteap-
tă o recoltă mai mare pe lanul de grâu semănat după 
metoda conservativă comparativ cu cel lucrat în mod 
tradițional. Mai mult decât atât, datorită faptului că 
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stratul vegetal nu a fost distrus în timpul arăturii, 
acesta a menținut umezeala, a contribuit la reduce-
rea eroziunii solului și a compactizării acestuia.

Mihai Cerguță afirmă că treptat va practica pe 
toate suprafețele această metodă inovativă, deoarece 
este una mult mai rentabilă și ecologică. „La un hectar 
de pământ folosim doar 15 litri de motorină pentru 
semănat, pe când atunci când utilizăm metoda tradi-
țională avem nevoie de două ori mai mult carburant. 
Pe terenurile cultivate în no-till așteptăm o recoltă cu 
minim o tonă mai mare per hectar”, spune agricultorul. 

Multiplele avantaje ale sistemului no-till îi ofe-
ră o valoare incontestabilă acestei tehnologii. Totuși, 
Mihai Cerguță, menţionează și câteva riscuri: necesi-
tatea de a introduce în sol o cantitate mai mare de 
fertilizanți și substanțe chimice pentru combaterea 
dăunătorilor și a buruienilor; investiție inițială în utila-
je specializate. Acestea pot fi depășite, dacă fermierul 
beneficiază de consultanță specializată. „Este îmbu-
curător faptul că în cadrul MAC-P noi beneficiem nu 
doar de rambursarea investiției, dar și de suport știin-
țific și consultativ”, conchide Mihai Cerguță. 

Schimbările climatice reprezintă o realitate 
care nu poate fi ignorată, iar un management durabil 
al terenurilor poate asigura recolte stabile, indiferent 
de condițiile climatice. Acest lucru este acum promo-
vat de fermierul de la SRL „Cimcazac”, care își îndeam-
nă colegii să depășească fricile și să aplice agricultura 
conservativă. Mihai Cerguță este convins că succesul 
va fi garantat, dacă se va lua în calcul  experiența altor 
agricultori, sfaturile experților și ale savanților, dacă 
va fi efectuată o rotație corectă a culturilor, o erbici-
dare calitativă și dacă se va ține cont de însușirile fizi-
ce, chimice și biologice ale solului.
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Plugul nu mai eSte eficient, roade mari Se 
obțin Prin Semănatul direct 
Srl „miturix-agro”
 s. ermoclia, r. ştefan vodă

Grant MAC-P: 403 566,00 lei
Obiectul investiției: Semănătoare Case IH-SDH30

Absolvent al Facultății de Drept, Vasile 
Țurcan din Ermoclia, Ștefan Vodă, a pre-
luat afacerea în agricultură de la tatăl 

său, fermier cu experiență. Împreună cu fratele, care a 
făcut studii în domeniul agricol, administrează între-
prinderea „Miturix-Agro”, fondată în 1999.

Din cele 2500 ha pe care le prelucrează, majo-
ritatea arendate, mai puțin de 10% reprezintă no-till, 
suprafață pe care fermierul își dorește să o extindă. 
Până acum aplica, în special, principiile lucrării mini-
me a solului - afânarea, pentru distrugerea tălpii de 
plug, fără întoarcerea brazdei; pregătirea pentru se-
mănat; erbicidarea; semănarea; protecţia plantelor; 
recoltarea și tocarea resturilor vegetale. „La no-till 
sunt zero lucrări ale terenului, iar trecerea trebuie să 
fie treptată - atât solul, cât și fermierul trebuie să fie 
pregătiți”, afirmă Vasile Țurcan. 

Actualmente, circa 1800 ha ale gospodăriei 
sunt gata pentru aplicarea no-till, restul terenurilor 
au fost arendate recent și necesită pregătire. De patru 
ani, toate resturile vegetale sunt încorporate, de doi 
ani plugul nu mai intră pe câmpuri, iar rezultatele sunt 
vizibile, declară fermierul. Dintre culturile cultivate, 
cea mai mare suprafaţă o au semănăturile cu grâu și 
floarea soarelui – câte 800 ha fiecare, urmate de po-
rumb – 400-500 ha, iar restul revine orzului și rapiţei. 

Pentru a se convinge definitiv de eficiența no-
ilor utilaje, în care a început a investi acum șapte ani, 
Vasile Țurcan și-a creat terenuri demonstrative, care-i 

permit să compare rezultatele obținute la lucrarea cu 
combinatorul, plugul și la semănatul direct. A obținut 
roade mari pe câmpurile semănate direct, mai puține 
pe cele lucrate cu combinatorul. Pe terenurile unde a 
intrat plugul, recolta a fost extrem de mică. 

În 2014, pentru sporirea productivității, a pro-
curat o nouă semănătoare și a beneficiat de un grant 
din partea MAC-P. „Cu  semănătoarea  nouă fiecare 
bob este fixat la locul lui pe câmp. Plantele nu se îm-
bolnăvesc atât de repede, căci sistemul de aerisire e 
altul”, afirmă cu satisfacție agricultorul.

Vasile Țurcan spune că gospodăria pe care o 
administrează este printre primele din regiune care a 
aplicat tehnologiile conservative, investind în semă-
nători cu disc de precizie, prășitoare, etc. Motivația 
fermierului a fost grija față de sol, dorința de a obține 
roade stabile, indiferent de modificările climatice și lip-
sa brațelor de muncă, un lucru deloc de neglijat la sat.

Și despre avantaje fermierul vorbește din ex-
periența proprie. Prin semănatul direct  crește gradul 
de reținere a apei în sol, căci patul vegetativ nu per-
mite evaporarea apei, lucru care este iminent în ca-
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zul arăturii. „Secetele prin care am trecut în 2007 și în 
2012  ne-au afectat catastrofal. Cu siguranță, dacă am 
fi aplicat atunci no-till, nu am fi avut pierderi atât de 
mari”, spune Vasile Țurcan. Resturile vegetale rămase 
la suprafaţa solului reflectă razele solare și ajută plan-
ta să reziste la secete. De asemenea, ele contribuie 
la creșterea faunei și florei din sol. De când utilizează 
tehnologii noi, recolta a sporit considerabil. 

Avantajele economice sunt la fel de importan-
te. Chiar dacă sunt necesare cheltuieli suplimentare 
pentru erbicide, pentru controlul buruienilor, chiar 
dacă este nevoie de investiții pentru controlul bolilor 
și al dăunătorilor, utilajul performant îi aduce econo-
mii la motorină, resurse umane, și nu în ultimul rând 
timp. „Diferența am calculat-o: avem câștig de 700 
lei/ha. La suprafețe mari câștigul este evident, noi 
fiind mai motivați de a investi în fertilizanți, tehnică, 
personal”, afirmă Vasile Țurcan.

Fermierul se arată nedumerit de practica unor 
agricultori de a da foc resturilor vegetale de pe câm-
puri, fără a înţelege că prin aceste practici ei distrug 
micro și macroorganismele care ar putea să-i îmbo-
gățească.

Agricultor din talpă, Vasile Țurcan se gândește 
la noi achiziții, pentru trecerea tuturor terenurilor la 
sistemul no-till. Astfel, planifică să investească în ma-
șini agricole dotate cu șenile, pentru a nu mai înregis-
tra pierderi de producție din cauza compactării solu-
lui. Alte planuri ale fermierului țin de construcția unui 
elevator modern de uscare și curățare a cerealelor. 
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o nouă atitudine în lucrarea Pământului
gț „moroz alla”
s. Sărata galbenă, r. Hâncești

Grant MAC-P: 388 442,19 lei
Obiectul investiției: Semănătoare Vaderstad
Rapid RD 400C

Resursele naturale, cum sunt apa, solul și 
aerul, trebuie conservate și puse la dispo-
ziţia generaţiilor viitoare. Acest principiu 

este aplicat pe terenurile de la Sărata Galbenă, Hân-
cești, în Gospodăria Țărănească „Moroz Alla”, fondată 
în anul 2011. Aici tânăra antreprenoare Alla Moroz, 
ajutată de tatăl ei, Andrei Moroz, a pus bazele unei 
afaceri durabile în agricultură. 

Acum șase ani gospodăria avea în gestiune 
doar 34 ha, pe care le-a semănat cu rapiță. În prezent, 
suprafața terenurilor atinge 500 ha, care sunt cultiva-
te cu floarea soarelui, ovăz, rapiță, porumb, inclusiv 
pentru semințe. Fiind amplasate la sudul republicii, 
terenurile gospodăriei sunt afectate de schimbări-
le climatice, fiind iminentă necesitatea de stopare 
a proceselor de degradare și restabilire a fertilității 
pierdute de-a lungul anilor. Acesta a fost și principa-

lul imbold al GȚ „Moroz Alla” în trecerea la sistemul 
conservativ de agricultură. 

De trei ani, pe mai bine de jumătate din câm-
puri este aplicată tehnologia no-till, utilizând semă-
nătoarea Vaderstad, procurată în 2014. După efectu-
area achiziției, gospodăria a beneficiat de un impor-
tant sprijin financiar din partea proiectului MAC-P, 
care i-a rambursat parțial cheltuielile prin intermediul 
Programului de granturi post-investiționale destinate 
managementului durabil al terenurilor. „Semănătoa-
rea de precizie Vaderstad este ușor de operat și între-
ţinut, seamănă direct pe miriște, conform tehnologi-
ilor cu regim de economisire a resurselor. În plus, uti-
lizarea acesteia implică o nouă atitudine în lucrarea 
pământului și o abordare responsabilă faţă de me-
diul înconjurător”, menționează agricultorul Andrei 
Moroz. Fermierul spune că prin aplicarea sistemului 
conservativ de lucrare a solului tinde să prevină  pro-
cesele de degradare a terenurilor cultivate. „Tendința 
noastră este de a reduce la maximum trecerile repe-
tate, lucru posibil prin folosirea de mașini adecvate 
care printr-o singură trecere efectuează mai multe 
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operaţii tehnologice”, spune Andrei Moroz. Evident, 
nu poate fi tăgăduit faptul că tehnica performantă 
este costisitoare, dar investiția se răscumpără rapid, 
menționează fermierul. 

Prin aplicarea agriculturii conservative se obţin 
avantaje economice și ecologice – consum redus de 
combustibil, ameliorarea unor proprietăţi ale solului. 
Schimbând tehnologia de lucrare a solului, gospodă-
ria a obținut eficientizarea cheltuielilor – acestea s-au 
redus în jumătate, consumul de carburant s-a dimi-
nuat de la minim 25 litri/ha, la maxim 13 litri/ha la 
porumb. Și timpul lucrărilor agricole s-a micșorat. Re-
spectiv, în lucrarea solului este implicată mai puțină 
forță de muncă. Deloc de neglijat este aspectul redu-
cerii proceselor de eroziune eoliană și hidrică. La fel, 
are loc conservarea apei, căci terenul nu mai este răs-
colit și are la suprafaţă un strat gros de resturi vege-
tale. Acestea din urmă asigură dezvoltarea bacteriilor 
și a viermilor în sol, care contribuie la formarea struc-
turii afânate a solului, favorabile dezvoltării plantelor. 

Din economiile obținute, la GȚ „Moroz Alla” sunt 
procurați fertilizanți de calitate. „În tehnologia no-till 
momentul de cotitură este la aplicarea ierbicidelor – 
ele trebuie să fie calitative. Altfel, după 3-4 săptămâni, 
buruienile își revin și cultura este practic compromi-

să”, menționează Andrei Moroz. O metodă puțin cos-
tisitoare aplicată aici este rotația corectă a culturilor, 
care să includă și plante leguminoase azot-fixatoare. 
Astfel, se contribuie la reducerea necesităţii de îngră-
șăminte azotate, respectiv, se asigură majorarea con-
ţinutului de carbon organic în sol. 

„Orice lucrare trebuie efectuată la timp, pentru 
un randament maxim”, spune Andrei Moroz. Pentru a 
reuși, în cadrul gospodăriei este planificată achiziția 
de noi utilaje, pentru că și suprafețele agricole se vor 
extinde. Planurile prevăd și înfiinţarea de culturi mul-
tianuale, în special viță de vie. 
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agricultură din generație în generație
Srl „roua Piersicului”
s. tochile-răducani, r. leova 

arendă pe termen lung și doar 10% sunt suprafe-
țe arendate pe termen scurt. 

Având o strategie ce presupune investiții 
durabile în agricultură, întreprinderea planifică 
achiziționarea de noi terenuri. Suprafețele agri-
cole sunt cultivate în asolament de cinci culturi: 
grâu, floarea-soarelui, porumb, mazăre și rapiță, 
respectând regimul nutritiv, dar și cel hidric ale 
solului, cu implementarea unui complex de mă-
suri agrotehnice, agrochimice și ameliorative. 

Experiența fermierilor aduce rezultate de 
invidiat, obținute prin aplicarea tehnologiilor 
mini-till și strip-till. Decizia de a lucra solul con-
form sistemului conservativ de agricultură a fost 
luată în 2014, iar experiența se realizează în baza 
culturilor din grupa a doua – cele mai profitabile 
în zona de sud – spun fermierii.  

Recolte înalte pot fi obținute doar cu condi-
ția asigurării nivelului corespunzător de umiditate 
în sol, lucru posibil de realizat prin aplicarea tehno-
logiilor conservative. „În afară de porumb și floarea 
soarelui – pe care le cultivăm în strip-till, creștem 
grâu și rapiță, folosind tehnologia mini-till. Doar 

Grant MAC-P: 391 692,00 lei
Obiectul investiției: Cultivator combinat Kverneland 
Kultistrip 4M50 cu dispozitiv pentru introducerea 
îngrășămintelor Kverneland DF 2

Prelucrarea solului în benzi, denumită 
strip-till, este practicată cu succes pe te-
renurile agricole ale satelor Tochile-Ră-

ducani, Sârma și Tomai, raionul Leova, în cadrul SRL-
ului „Roua Piersicului”, administrată de Ion Adam.

Fermierul a creat întreprinderea acum 15 
ani, gestionând în acea perioadă 500 ha de teren. 
La începuturi, activitatea de bază a fost axată pe 
cultivarea piersicilor. Din 2014, însă, producăto-
rul s-a specializat pe culturile de câmp, mărind 
suprafața gospodăriei până la 1700 ha. În ajutor 
i-a venit și fiul său, Eugen Adam, un tânăr care a 
învățat ce înseamnă agricultura conservativă din 
experiența pe care a acumulat-o la o mare între-
prindere agricolă din Ucraina. În prezent, peste 
30 la sută din terenuri sunt în proprietatea între-
prinderii, 60 procente reprezintă contracte de 
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25% din suprafețe sunt lucrate în sistemul tradi-
țional de agricultură, reieșind din gradul de con-
versie al solului”, spune Eugen Adam. Deja din 
primul an de lucrare a solului în benzi, rezultatele 
au fost vizibile - trei tone/ha la floarea soarelui și 
nouă tone/ha la porumb, comparativ cu 2 și, re-
spectiv, 8 tone, menționează fermierul. A fost un 
exemplu elocvent pentru luarea deciziei de achi-
ziționare a unui cultivator combinat, dotat cu 
dispozitiv pentru introducerea îngrășămintelor. 

Agricultorii au beneficiat de rambursarea 
parțială a investiției în cadrul Proiectului Agri-
cultura Competitivă în Moldova (MAC-P), com-
ponenta „Sporirea productivității solurilor prin in-
termediul managementului durabil al terenurilor”. 
Echipamentul performant are ancore de afânare, 
tăvălug de nivelare, cuţite de tăiere a brazdei cu 
presiune reglabilă, fertilizator pentru încorpora-
rea concomitentă a mai multor tipuri de îngrășă-
minte, la necesitate. Alegerea acestui utilaj nu a 
fost întâmplătoare, fermierii analizând în detalii 
avantajele unei asemenea investiții. 

Utilajul procurat are o productivitate înaltă, 
un real sprijin pentru eficientizarea muncii - 20 ha 
într-o tură de lucru de 12 ore și 40 ha într-o tură de 
24 de ore. La „Roua Piersicului” toate lucrările se fac 
în regim de 24 de ore, cu excepția recoltării. „Facem 
economii substanțiale cu noul echipament. Astfel, 
la o singură lucrare cheltuim doar 16-18 litri de mo-
torină/ha, cantitate care s-ar tripla în sistemul tra-
dițional, inclusiv din contul trecerilor repetate pe 
același câmp”, menționează Eugen Adam.

Beneficiile de mediu sunt și ele ușor de re-
marcat. Fermierii de la Leova spun că în tehnolo-
gia strip-till resturile vegetale rămân la suprafața 
solului și favorizează fixarea zăpezii pe vegetație 
pe durata iernii, contribuie la reducerea eroziunii 
eoliene, conservarea apei în sol, îmbogățirea so-
lului cu elemente minerale. Chiar dacă anumite 
capitole de cheltuieli se majorează (investițiile 
în fertilizare și protecție sunt cu circa 20% mai 
mari), avantajele aplicării tehnologiilor strip-till 
sunt semnificative, fermierii vorbind de creșterea 
recoltelor chiar și cu 50 la sută.  

Lucrări agricole efectuate la timp, forma-
rea corectă a asolamentelor de câmp, investiții 
în tehnică și utilaj agricol performant, fertilizanţi, 
substanţe chimice pentru protecţia plantelor – 
toate luate împreună pot asigura un rezultat pe 
potriva așteptărilor, sunt convinși fermierii de la 
„Roua Piersicului”. 
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reSturi vegetale la SuPrafață, umiditate 
în interior
Srl „ceseida”
s. cârpești, r. cantemir 

Grant MAC-P: 402 638,00 lei
Obiectul investiției: Semănătoare Horsch
Maestro 8CC

Agricultura conservativă presupune nu 
doar schimbarea utilajului vechi pe unul 
modern, dar și răsturnarea percepțiilor 

asupra proceselor din agricultură. Anatol Apetri din 
Cârpești, Cantemir, a reușit să înțeleagă aceste princi-
pii, iar de doi ani aplică sistemul conservativ în agri-
cultură. Pe terenurile pe care le administrează cultu-
rile se dezvoltă uniform, iar încântarea care poate fi 
citită în ochii lui Anatol Apetri nu are margini.

„Câmpuri rele nu există, nici măcar cele în pan-
tă sau cu bonitate mică nu pot fi numite așa. Dacă 
este respectat procesul tehnologic și toate lucrările 
sunt făcute la timpul lor, rezultate sigur vor fi”, ne spu-
ne fermierul. Din 2011 este administrator al SRL „Ce-
seida”, fondată de regretatul său tată, Tudor Apetri. 
Chiar dacă nu are studii în agricultură – este specialist 
în marketing și merceologie, absolvent al Universită-
ții Cooperatist Comerciale din Chișinău, Anatol Apetri 
a ales să revină la Cârpești pentru a dezvolta agricul-
tura. Și nu regretă. Prelucrează 620 ha de terenuri, 

o treime fiind arendate, restul – proprietate privată, 
fapt ce-i permite să investească în ridicarea calității 
propriilor câmpuri. 

„De la început, prin 1999, când taică-meu a 
format gospodăria, erau timpuri grele, baza tehni-
co-materială care a revenit cotașilor era învechită. Ne 
duceam la bancă să luăm credite, să facem investi-
ții – așa ne îndemnau cu toții, iar la sfârșit de an nu 
puteam restitui banii. Evident, ce rezultate puteau fi 
când toate lucrările erau de proastă calitate – de la 
pregătirea solului, la fertilizarea și toate celelalte pro-
cedee”, își amintește Anatol Apetri. Ulterior, lucrurile 
s-au schimbat spre bine, iar acum tot utilajul pe ca-
re-l folosește este unul performant. Grantul obținut 
de la Proiectul Agricultura Competitivă în Moldova 
(MAC-P), componenta „Sporirea productivității soluri-
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lor prin intermediul managementului durabil al terenu-
rilor”, a constituit un real suport în acest sens, rambur-
sându-i jumătate din cheltuielile pentru semănătoa-
rea achiziționată.

Primul motiv pentru care fermierul a ales să 
aplice lucrarea verticală a solului și să excludă arătura 
este faptul că multe dintre câmpurile arendate sunt 
amplasate în pantă. Erau ani când ploile abundente 
formau ravene foarte adânci, afectând grav câmpuri-
le și roadele. În acele momente, producătorul agricol 
se convingea tot mai mult că arătura nu mai este o 
metodă bună pentru agricultură și își promitea că va 
trece la prelucrarea minimală a solului. Un al doilea 
motiv al trecerii la sistemul conservativ de agricultură 
enumerat de fermier este că prin păstrarea resturilor 
vegetale la suprafața solului contribuie și la menține-
rea umidității în sol, lucru foarte important în condiți-
ile secetelor de la sudul republicii. 

Dacă acum toți cei opt angajați sunt convinși 
de beneficiile noilor tehnologii, la început, aceștia 
erau foarte sceptici și practic refuzau să intre în câmp, 
care le părea urât. „Să vezi ce pățești la primăvară, îmi 
spuneau ei”, își amintește fermierul.  

 „Când foloseam plugul, consumul de combus-
tibil era de 25-30 litri/ha. Acum, scarificând, cheltuim 
doar 18 litri/ha, maxim 20 litri/ha, când solul este ud, 

toamna târziu. Dar, a crescut investiția per ha la capi-
tolul fertilizare. Cu toate acestea, beneficiul este vizi-
bil, iar recolta la ha s-a mărit considerabil”, spune fer-
mierul. Cu precizie se desfășoară acum și semănatul 
culturilor și nu se face risipă de semințe, precum era 
anterior. „Fiecare bob este introdus punctat, simultan 
cu îngrășămintele minerale uscate și cu tăvălugirea 
solului. Dacă și cade vreunul jos, toți știu că trebu-
ie bobul ridicat și pus la locul lui în secție, astfel că 
atunci când ieșim cu ultima semănătoare în capăt, se 
termină și toata sămânța din dozator”, povestește cu 
încântare Anatol Apetri. 

Productivitatea muncii lasă destul loc și pentru 
o eficientă organizare a timpului. Iar pentru a avea și 
mai mult timp liber, în anul care vine fermierul planifi-
că achiziționarea unui tractor de capacitate mare – or, 
spune el, tehnica nouă și deșteaptă îi permite multe 
lucruri la care doar visa.

Anatol Apetri este un autodidact în agricultură, 
iar pentru a fi la curent cu toate noutățile din dome-
niu, se informează permanent, participând la toate 
seminarele, Zilele Câmpului și alte evenimente pen-
tru agricultori. Discuţia cu tânărul fermier ne-a con-
vins că prin muncă toate sunt posibile, iar dragostea 
pentru pământ nu poate fi ascunsă în coperţile nici 
unei diplome. 
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Provocări dePăşite învățând din ProPriile 
greşeli
Srl „măgura-agro”
s. cania, r. cantemir 

Grant MAC-P: 402 638,00 lei
Obiectul investiției: Semănătoare Kinze 3500
TWIN ROW

Tehnologiile de prelucrare durabilă 
a solului sunt aplicate cu succes de 
agricultorul Nicolai Doina, adminis-

trator al SRL-ului „Măgura Agro”, care activează 
în tandem cu fiul, Relu Doina. Fondată în 1999, 
întreprinderea gestionează 1000 ha de teren ara-
bil, cultivat cu grâu (300 ha), rapiță (200 ha), orz 
(75 ha), floarea soarelui (260 ha) și porumb (160 
ha). Peste 700 de cetățeni și-au încredințat tere-
nurile acestor fermieri, care gestionează cu res-
ponsabilitate patrimoniul funciar al gospodăriei. 
Drept apreciere a muncii depuse în agricultură, 
în 2013, Nicolai Doina s-a învrednicit de distinc-
ția de stat Medalia „Meritul Civic”. 

Experiența de trecere de la sistemul con-
vențional  la cel conservativ  a fost una cu mari 
provocări pentru fermierii de la Cania. Cunos-
când din experiența altor agricultori că no-till în-
seamnă mai puține lucrări agricole, cu reducerea 
consumului de combustibil și, respectiv, obține-
rea unei eficienţe economice sporite, Nicolai Doi-
na a decis să achiziționeze o semănătoare per-
formantă, beneficiind și de o rambursare parțială 
a investiției în cadrul proiectului MAC-P. Totuși, 
primul an de aplicare a no-till la porumb a adus 
pierderi gospodăriei, din cauza dezvoltării rapide 
a buruienilor anuale și perene, care au compro-
mis cultura. Înarmați cu răbdare și învățând din 
propriile greșeli, fermierii au depășit provocările, 
iar acum constată o creștere cu 15% a productivi-

tății agricole. Evident, au investit și în alte utilaje 
agricole necesare în agricultura conservativă. 

Conversia la no-till trebuie făcută treptat, 
pe parcursul a 5-7 ani, pentru că se schimbă com-
plet tehnologia de lucrare, sfătuiesc fermierii de 
la Cania. „Trebuie o abordare deșteaptă”, accentu-
ează ei. S-au convins că dacă în agricultura clasică 
buruienile se combat prin arătură, discuiri repe-
tate, prașile mecanice și manuale, care sunt foar-
te costisitoare, în sistemul conservativ se apelea-
ză la erbicide. Acestea din urmă trebuie să asigu-
re o eficacitate totală, deoarece nu se mai poate 
interveni (în caz de eșec) cu prașe mecanice sau 
chiar manuale. După învățarea acestor lecții, deja 
75% din terenurile administrate de SRL „Măgura 
Agro” sunt cultivate conform tehnologiei no-till.

În gospodăria lui Nicolai Doina aplicarea 
sistemului no-till a favorizat și procesele naturale 
de restabilire a structurii, regimului humusului și 
a elementelor de nutriţie în sol. „Asistăm la acce-
lerarea modificărilor de climă, care ne afectează 
tot mai mult. De aceea, pentru a reduce vulne-



37

rabilitatea solului la secetă și eroziune, în special 
eoliană, singura soluție pentru  noi, ca agricultori, 
este de a aplica sistemul conservativ de agricul-
tură”, menționează Relu Doina.  

Analizele fondului funciar administrat de 
SRL „Măgura Agro” arată că strategia întreprinde-
rii este una corectă, fermierii accentuând impor-
tanța cunoașterii PH-ului în sol, indicator al dispo-
nibilității elementelor nutritive necesare creșterii 
culturilor agricole și factor determinant al selec-
tării cantității și tipului de îngrășăminte aplicate.

Un alt avantaj important pe care-l obțin 
fermierii care trec la sistemul conservativ de agri-
cultură, lucru confirmat și de SRL„Măgura Agro”, 
ține de îmbunătățirea condițiilor de muncă ale 
personalului întreprinderii. Aceștia sunt motivați 
să investească timp în creșterea nivelului lor de 
pregătire profesională, operează mașini agricole 
moderne, efectuează lucrări de întreținere și re-
parație mai simple comparativ cu sistemul con-
vențional. „O dificultate pe care deja o resimțim 

este lipsa de personal. Modernizând parcul de 
utilaje agricole, vom avea nevoie de mai puți-
ne resurse umane, dar mai calificate, respectiv, 
și salariul va fi mai competitiv”, spun fermierii.

Cu siguranță, la  SRL „Măgura Agro” se tinde 
spre standarde europene, a căror implementare 
va îmbunătăți atât starea resurselor funciare, cât 
și calitatea produselor agricole cultivate.
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teHnologia conServativă, garant al 
ProductivităŢii agricole
Srl  „W.o. agrosem” 
s. etulia, uta găgăuzia 

Grant MAC-P: 305 873,00 lei
Obiectul investiției: Semănătoare Kinze 3500

În extremitatea sudică a Moldovei, de mai 
bine de patru ani agricultura conserva-
tivă este practicată de Vladimir Zabun, 

administratorul SRL-ului „W.O. Agrosem”. Cele 
1000 ha amplasate în satul Etulia sunt gestionate 
de frații Zabun, care au decis să facă agricultură 
performantă în satul natal. Astfel, de peste 17 ani, 
au grijă de sol, pe care-l consideră o adevărată bi-
necuvântare cerească. Cultivă specii tradiționa-
le – grâu, orz, porumb, mazăre, floarea soarelui, 
rapiță. Agricultorii de la Etulia practică un aso-
lament de cinci culturi, cunoscând din propria 
experiență că o rotaţie raţională este esențială 
în evitarea răspândirii agenţilor patogeni în sol. 

„Trecerea la sistemul neconvențional de 
lucrare a solului a fost o întâmplare”, spune Vla-
dimir Zabun. Deși planificau de mai mult timp 
aplicarea unei prelucrări minime a solului, mereu 

amânau, din diferite motive – fie din frica de a 
face schimbări, fie din lipsa mijloacelor bănești 
necesare unei investiții de proporții. Seceta seve-
ră din 2012 a afectat substanțial câmpurile gos-
podăriei, făcând imposibilă efectuarea vreunei 
lucrări agricole. Totuși, această năpastă climatică 
le-a fost și ca un imbold, spune Vladimir Zabun. 
În primăvara anului 2013, pe câmpul neprelu-
crat au aplicat semănatul direct, folosind un uti-
laj performant - KINZE 3500, luat cu împrumut. 
În următorul an agricol deja aveau semănătoa-
re proprie, de același model. Recolta obținută a 
fost cea mai puternică motivație, convingându-i 
pe agricultori că investiția își merită toți banii  și 
este cea mai bună soluție în condițiile climati-
ce tot mai severe cu care se confruntă sudul R. 
Moldova. „Am beneficiat de un grant din partea 
proiectului MAC-P, dar și de subvenție din partea 
statului, astfel că aproape jumătate din costul 
utilajului l-am putut recupera și reinvesti. Este un 
sprijin enorm și o motivație de a practica agricul-
tura conservativă”, menționează fermierul.
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Actualmente, toate culturile prășitoare 
din cadrul gospodăriei sunt cultivate în sistem 
mini-till, ceea ce reprezintă aproximativ 60% 
din suprafața agricolă gestionată. Primii ani de 
aplicare a agriculturii conservative au fost mai 
dificili, recunoaște fermierul, dar, acesta a reușit 
să depășească greutăţile, beneficiind de spriji-
nul consultanţilor MAC-P, învăţând din propriile 
greșeli, experimentând. Păstrarea umidităţii în 
sol este principalul deziderat al fermierului de 
la Etulia, care s-a convins și de alte avantaje ale 
lucrării solului fără întoarcerea brazdei - resta-
bilirea fertilităţii naturale a solului, reducerea 
eroziunii, posibilitatea semănatului în perioada 
optimă. Agricultorul este mulțumit și de produc-
tivitatea obținută – cheltuieli mai mici și recolte 
mai mari. „Când am calculat cât am investit și cât 
am câștigat per hectar, am constatat că avem o 
productivitate de două ori mai mare”, spune Vla-
dimir Zabun. O economie de până la 12 litri de 
motorină per hectar este un rezultat de care se 
bucură acum cei de la „W.O. Agrosem”. De aseme-
nea, randamentul utilajelor noi a permis efectu-
area lucrărilor agricole într-un timp de două ori 
mai scurt. Echipamentul performant este operat 
de două persoane, care lucrează pe ture, benefi-

ciind nu doar de mai mult timp liber, dar și de un 
salariu competitiv, în condiții de muncă net su-
perioare celor care operează utilaje de tip vechi, 
spune Vladimir Zabun. 

Fermierul regretă faptul că a aplicat prin-
cipiile agriculturii conservative atât de târziu, 
menționând că riscurile sunt minime, esenţiale 
fiind respectarea tehnologiei, trecerea trepta-
tă. Vladimir Zabun recomandă celor care decid 
să practice sistemul conservativ de agricultură 
să ţină cont și de diferenţele locale ale regiunii 
agricole, de climă și sol, dar și să deţină tehnica 
necesară în dotare sau arendă. La fel, este impor-
tant să nu uite de studierea cerințelor tehnologi-
ce ale plantelor cultivate, de adaptarea fertilizării 
și combaterea buruienilor. Actualmente, la SRL 
„W.O. Agrosem” se aplică și îngrășăminte organi-
ce, deocamdată la nivel de loturi experimentale, 
cu intenţia de a extinde suprafeţele și a cultiva 
produse certificate ecologic. 

Ca dovadă că tipul de agricultură practicat 
este unul foarte eficient, Vladimir Zabun plani-
fică să investească și într-o semănătoare pentru 
culturile din prima grupă – grâu și orz. Tot la ca-
pitolul planuri se regăsește și achiziția unei com-
bine performante.
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inveStițiile în ecHiPament modern aSigură 
câştiguri economice şi de mediu 
Srl „agrogled” 
or. taraclia, r. taraclia 

Grant MAC-P: 300 458,00 lei
Obiectul investiției: Semănătoare
 multifuncțională Amazone EDX 9000 TC

În sudul R. Moldova, la Taraclia, SRL  „Agro-
gled” gestionează peste 11 mii hectare 
de terenuri agricole, folosind tehnologi-

ile conservative de prelucrare a solului. Circa 500 
hectare sunt plantaţii de vii, restul – culturi cere-
aliere și tehnice, care se întind pe teritoriul a cinci 
localități din preajmă: Taraclia, Cazaclia, Corten, 
Aluatul și Novosiolovca. Pe aceste terenuri „Agro-
gled” cultivă grâu, orz, triticale (un hibrid de grâu 
și secară), rapiță, porumb și floarea soarelui. 

Fondată în 2000, întreprinderea pune ac-
centul atât pe obținerea unui randament econo-
mic, cât și pe o gospodărire durabilă a solului. De-a 
lungul anilor, în cadrul companiei au fost achiziți-
onate utilaje agricole competitive, precum John 
Deere, Amazone, Deutz, Gregoire CNH, Braun etc. 

Pe parcursul activității sale, compania s-a 
confruntat cu numeroase provocări, încercând 
mereu să găsească soluții viabile și durabile pen-
tru a le face față. În ultimii ani, însă, insuficienţa 
apei este factorul de bază care limitează produc-
ţia și activitatea întreprinderii. Astfel, păstrarea 
umidității în sol a devenit una din principalele 
sarcini ale agricultorilor, spune Nicolae Terzi, 
agronom-șef la „Agrogled”. 

La sud, necesitatea conservării apei este și 
mai stringentă, din cauza secetelor tot mai frec-
vente. După seceta catastrofală din anul 2007, 
când regimul termic înalt și insuficienţa de preci-
pitaţii au creat condiţii nefavorabile pentru cultu-

rile agricole, întreprinderea și-a propus să depu-
nă eforturi maxime pentru a-și consolida capaci-
tățile de rezistență la intemperii. Astfel, din 2008, 
pe toate suprafețele administrate de „Agrogled” 
a început aplicarea tehnologiilor mini-till.

Astfel, pe câmpuri se mențin resturile ve-
getale, care asigură reținerea unor cantităţi cât 
mai mari de apă în orizonturile active ale solului, 
pentru creșterea și dezvoltarea plantelor cultiva-
te. De asemenea, în colaborare cu experții, sunt 
alese spre cultivare soiuri rezistente la secetă, la 
boli și dăunători.  

În 2014, SRL „Agrogled” a procurat o se-
mănătoare de precizie marca Amazone pentru 
câmpuri de dimensiuni mari, care poate fi ope-
rată atât pentru lucrări convenționale, de con-
servare a solului, cât și pentru însămânțarea di-
rectă. Echipamentul poate fi utilizat în mod egal 
la însămânțarea porumbului, a florii soarelui și 
rapiței. Costurile pentru procurarea semănăto-
rii au fost parțial compensate prin intermediul 
Programului de granturi post-investiționale Ma-
nagementul Durabil al Terenurilor al Proiectului 
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Agricultura Competitivă în Moldova (MAC-P). 
Cu noua semănătoare, fermierii au obținut 

micșorarea consumului de combustibil cu cca 
40%. „Nu am greșit în alegerea noastră, avem in-
dicatori buni la recoltă, am redus esențial chel-
tuielile per ha. Terenurile noastre au devenit mai 
sănătoase, iar resturile vegetale au rolul de mulci 
protector, care ne asigură recolte înalte”, mențio-
nează agronomul-șef al întreprinderii.

Utilajele agricole performante asigură com-
paniei o creștere a productivităţii și a profitului 
comparativ cu tehnologia convenţională, fiind 
operate de mecanizatori tineri, media de vârstă a 
personalului încadrat la „Agrogled” fiind de 30 de 
ani. Totodată, este redusă vulnerabilitatea solu-
lui la secetă și are loc o ameliorare a însușirilor și 
funcţiilor solurilor. O demonstrează și analiza so-
lului, efectuată de specialiști din Germania.  „Dacă 
producătorul agricol de ieri doar secătuia solul, 
în dorința de a obține recolte mari, astăzi noi in-
vestim atât în echipament agricol modern, cât și 
în aplicarea de îngrășăminte, fapt care ne asigură 
câștiguri economice, și avantaje de mediu, con-
tribuind la sănătatea solului”, spune Nicolae Terzi. 

„Agrogled” deține și un elevator, care per-
mite prelucrarea și depozitarea a circa 23 mii 
tone de cereale pe an. Astfel, compania oferă 
servicii de păstrare, curățare, uscare a cerealelor 
și semințelor oleaginoase, precum și transportul 
lor rutier și feroviar. De asemenea, în cadrul între-
prinderii a fost deschis un complex de porcine. 

Creșterea animalelor este, de asemenea, 
avantajoasă. În urma rotaţiei culturilor agrico-
le sunt produse furajele necesare, iar producția 
agricolă este nu doar comercializată, dar și uti-
lizată în calitatea de hrană. Compania este în 
căutare de soluții pentru gestionarea deșeurilor 
animaliere și obținerea de   fertilizanţi organici 
proprii, întru micșorarea cheltuielilor de produ-
cere și obţinerea de venituri suplimentare.

Exemplul întreprinderii agricole de la Ta-
raclia demonstrează încă o dată că, acolo unde 
este perseverență, voință și atitudine responsa-
bilă față de pământ, chiar dacă condițiile climati-
ce, pedologice și de altă natură nu sunt cele mai 
bune, este posibil să obținem rezultate frumoase 
atât din punct de vedere economic, cât și ecolo-
gic, iar avantajele de ordin social, în mod firesc, 
nu întârzie să apară.
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am îmPrumutat Pământul de la Străbuni 
ca Să-l dăm StrănePoților  
Srl „maidan grup”
s. cioc-maidan, uta găgăuzia

Grant MAC-P: 399 628,00 lei 
Obiectul investiției: Semănătoare Kinze 3000

Sporirea fertilității solului prin utilizarea 
îngrășămintelor verzi, rotaţia culturilor, 
includerea  în asolament a culturilor 

leguminoase – sunt doar câteva dintre principi-
ile aplicate de întreprinzătorul agricol Fiodor Ia-
nioglo, conducător al SRL-ulului „Maidan Grup”. 
Fondată în anul 2000, compania gestionează în 
prezent o suprafață de circa 3300 ha, dintre care 
400 ha de plantații multianuale și 2900 ha culturi 
de câmp – grâu, orz, porumb, floarea soarelui, 
mazăre, triticale, etc. De aproape un deceniu te-
renurile sunt prelucrate aplicând practici durabi-
le, cu trecere treptată către sistemul no-till. 

Prima semănătoare no-till a fost procurată 
de „Maidan Grup” acum șase ani, fiind destinată 
culturilor din prima grupă (grâu și orz). Cultiva-
rea terenurilor fără arătură a fost ca o adevăra-
tă revoluție pentru solurile întreprinderii de la 
sud-vestul republicii, dar și pentru angajații care 
priveau sceptic metoda promovată de liderul 
gospodăriei. Fiodor Ianioglo a renunțat la arat, 
lucrare despre care se credea că este premisă re-
alizării condițiilor optime de germinație, răsărire 
și dezvoltare a culturilor agricole. „Ar fi o mare 
greșeală să rămânem la vechiul sistem de prelu-
crare a terenurilor, adică să lăsăm ogorul negru. 
Pământul nu are nevoie de întoarcerea brazdei, 
iar suprafața lui trebuie să fie tot timpul acope-
rită cu resturi vegetale rămase de la cultura pre-
mergătoare. Noi practicăm și semănatul ierburi-

lor pivotante, iar primăvara le încorporăm în sol, 
asigurând azotul necesar”, spune Fiodor Ianioglo. 

Aplicarea agriculturii conservative a adus în-
treprinderii nu doar recolte mai bune, cu investiții 
mai puține per ha, dar și o îmbunătățire a calității 
solului. Un impact pozitiv a fost resimțit la capi-
tolul păstrării și restabilirii humusului. „Terenurile 
gospodăriei sunt amplasate pe pante, iar preve-
nirea eroziunii prin apă era una dintre marile pro-
bleme cu care ne confruntam. Acum procesele 
erozionale s-au redus”, menționează agricultorul.

La începutul anului 2016, încurajat de re-
zultatele obținute la cerealierele din prima gru-
pă, antreprenorul de la „Maidan Grup” a procurat 
o nouă semănătoare, pentru culturile prășitoare. 
Investiția a beneficiat și de o rambursare parțială 
a costurilor, grație Proiectului Agricultura Com-
petitivă în Moldova (MAC-P), componenta „Spori-
rea productivității solurilor prin intermediul mana-
gementului durabil al terenurilor”. Echipamentul a 
ajuns în gospodărie la sfârșitul lunii aprilie, exact 
în perioada când un ciclon sudic a afectat R. Mol-
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dova, aducând ninsori abundente. Porumbul 
fusese deja semănat, dar nu avusese condițiile 
necesare și nu răsărise. „Dacă am fi încercat să re-
mediem situația după tehnologia veche, trebuia 
să arăm, să cultivăm, apoi să semănăm. Cu noua 
semănătoare, însă, am repetat direct semănatul. 
Am economisit foarte multe resurse – de timp, 
umane, financiare. Porumbul pe cele 450 ha s-a 
dezvoltat foarte bine și ne-a adus recoltele aș-
teptate”, spune Fiodor Ianioglo. 

Încrederea cu care SRL „Maidan Grup” apli-
că sistemul conservativ este bazată pe experi-
ența acumulată de-a lungul anilor. Evident, de 
neevitat au fost o serie de situații neprevăzute, 
care necesitau răspunsuri rapide, fundamen-

tate știinţific. Dar eforturile le-au fost încunu-
nate de succes – dețin cunoștințe practice, au 
elaborat un asolament optim pentru soluri-
le gestionate și au obținut o reducere de mi-
nim două ori la toate categoriile de cheltuieli. 
„Rentabilitatea este și principalul indicator al 
reușitei – nu contează cât de mari sunt recol-
tele la hectar, dar cât de mult profit ai obținut 
cu costuri reduse”, accentuează agricultorul. 

Modernizarea echipamentului agricol și 
aplicarea unei agriculturi durabile a generat nu 
doar creșterea producției agricole, dar și îmbu-
nătăţirea calităţii vieţii celor peste 100 de anga-
jați ai companiei. „Am împrumutat pământul de 
la străbuni ca să-l dăm strănepoților” – acesta 
este crezul pe care-l urmează Fiodor Ianioglo în 
activitatea de zi cu zi.

Pentru „muncă îndelungată și prodigioa-
să în complexul agroindustrial, contribuţie la 
dezvoltarea infrastructurii social-economice și 
activitate organizatorică și obștească intensă”, 
conducătorul „Maidan Grup” s-a învrednicit și de 
Ordinul „Gloria Muncii”. Mai mult, acum câțiva 
ani, Fiodor Ianioglo a decis să sprijine tinerii care 
doresc să cultive pământul, fiind deja create 15 
afaceri agricole. 
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Plugurile au ajunS PieSe de muzeu 
Srl „iri-carmen”
s. lebedenco, r. cahul 

Grant MAC-P: 396 800,00 lei
Obiectul investiției: Semănătoare Horsch
Pronto 6 DC

O gospodărie de 2890 ha culturi de 
câmp, 310 ha de viță de vie și 300 
ha de livadă este gestionată în satul 

Lebedenco, raionul Cahul, de SRL „IRI-Carmen”. 
Terenurile sunt arendate de la populația locală 
din trei sate: Lebedenco, Huțulu și Ursoaia. Circa 
1000 ha sunt cultivate cu grâu, 300 cu orz, 400 
– rapiță, 600 – floarea soarelui, peste 500 ha cu 
porumb. Constantin Matcaș, administratorul în-
treprinderii agricole, activează de câteva decenii 
în domeniu, muncind spre binele oamenilor din 
satul în care s-a născut. 

De abia doi ani gospodăria practică sis-
temul mini-till la toate culturile grăunțoase de 
câmp – grâu, orz, rapiță etc. Floarea soarelui și 
porumbul sunt, de asemenea, cultivate, parțial, 
în mini-till. Pentru a extinde suprafețele cultivate 
în acest sistem, fermierul planifică să mai achizi-
ționeze noi utilaje performante. Cât despre plu-
guri, atât de populare odinioară, acum sunt piese 
de muzeu la gospodăria din Lebedenco.

În 2015 întreprinderea agricolă a achizițio-
nat o semănătoare de precizie mini-till, care pre-
vine compactarea solului și menține adâncimea 
de semănat pentru fiecare rând, astfel crescând 
recolta. Costul utilajului a fost parțial compensat 
prin grantul obținut în cadrul Proiectului Agricul-
tura Competitivă în Moldova (MAC-P), compo-
nenta „Sporirea productivității solurilor prin inter-
mediul managementului durabil al terenurilor”.

Rezultatele obținute de „IRI-Carmen” sunt 
uluitoare – în doar doi ani de practicare a agricul-
turii conservative au fost obținute cele mai mari 
recolte din activitatea de aproape două decenii a 
companiei. „Solul pe care-l lucrăm are un poten-
țial natural de producție foarte scăzut, încadrân-
du-se în clasa a treia de bonitate. În istoria noas-
tră nu am mai obținut niciodată 5,6 tone/ha la 
grâu. Nici nu speram să obținem vreodată 5 tone 
la orz. A crescut considerabil rentabilitatea pro-
ducţiei”, spune entuziasmat Constantin Matcaș.

Zona de sud se caracterizează prin precipi-
tații puține, frecvente fiind secetele și diversele 
forme de eroziune a solurilor. De aceea, spune 
Constantin Matcaș, miriștirea, pentru reținerea 
zăpezii și a apei provenite de la topirea ei, este o 
metodă care trebuie aplicată la scară largă, ală-
turi de fâșiile de protecție. Sporirea recoltelor de 
care s-a bucurat în ultimii doi ani a fost posibi-
lă datorită menținerii umidității în sol, asigurată 
prin stratul vegetativ de la suprafața câmpului, 
este convins fermierul. 
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În lista avantajelor resimțite imediat de 
fermierul de la Lebedenco sunt înscrise, de ase-
menea, reducerea cheltuielilor la carburanți, 
păstrarea fertilității solului, eficientizarea muncii 
personalului angajat. Constantin Matcaș spune 
că anterior nu-și putea imagina cum semănatul 
de primăvară, pe suprafețe de sute de ha, poate 
fi realizat de maximum trei mecanizatori. „În gos-
podăria noastră implicam 15 persoane la semă-
narea culturilor și eram siguri că afirmațiile  co-
legilor care spuneau că se descurcă cu câte 2-3 
mecanizatori nu sunt decât basme. Practicând 
tehnologia mini-till ne-am convins cât de efici-
entă devine munca”, spune agricultorul.

Căderile masive de lapoviţă și zăpadă, care 
în primăvara anului 2017 au cuprins practic tot 
teritoriul Republicii Moldova, nu au ocolit nici 
terenurile administrate de SRL „IRI-Carmen”. Pe 
câmpuri rapița în floare a fost total acoperită de 
zăpadă. Deși se aștepta ca roada să fie practic 
compromisă, Constantin Matcaș a strâns circa 3 
tone per ha, fiind convins că un factor important 
a fost protecția obținută de către plantă prin apli-
carea tehnologiei conservative.

Agricultorul din satul Lebedenco spune că 
sistemul mini-till nu prezintă niciun risc și poate 
fi practicat fără rezerve de către fermierii din R. 
Moldova. Evident, echipamentul este destul de 
costisitor, dar investiția se răscumpără în timp 
scurt. Constantin Matcaș menționează că un real 
sprijin pentru agricultori sunt programele de fi-
nanțare, precum proiectul MAC-P, atât prin gran-
tul destinat managementului durabil al solului, 
cât și prin consultanța gratuită de care benefici-
ază fermierii.
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gloSar termeni
Agricultura durabilă se referă la o agricul-

tură viabilă din punct de vedere economic, care 
răspunde exigenţelor cererii de alimente sănă-
toase și de calitate superioară, este o agricultură 
care garantează protecţia și ameliorarea resurse-
lor naturale pe termen lung și le transmite neal-
terate generaţiilor viitoare.

Managementul durabil a terenurilor 
este definit ca adoptarea sistemelor de utiliza-
re a terenurilor, care, prin practici de gestionare 
corespunzătoare, permite utilizatorilor de tere-
nuri să majoreze beneficiile economice și sociale 
menținând sau îmbunătățind funcțiile de sprijin 
ecologice ale resurselor funciare.

sistemele de agricultură reprezintă un 
complex de măsuri de lucrare a solului și întreţi-
nere a culturilor agricole, orientate spre obţine-
rea producţiilor stabile și sporirea fertilităţii solu-
lui, fiind clasificate în funcție de  modul de prac-
ticare a producţiei agricole caracterizate, prin ca-
racterul intensiv sau extensiv al agriculturii, prin 
modul de folosinţă a terenurilor și de îmbinare 
a ramurilor de producţie, prin metodele aplicate 
pentru menţinerea și sporirea fertilităţii solului, 
prin modul de folosire a forţei de muncă și prin 
relaţiile de producţie.

Agricultura conservativă este o combina-
ție a unei game largi de practici / tehnologii de 
cultivare care au ca scop asigurarea perturbării 
minime a solului, acoperirea adecvată a solului, 
rotația culturilor, astfel încât să se reducă degra-
darea fizică și chimică a solului. O combinație de 
practici, cum ar fi aratul superficial sau exclude-
rea arăturii, mulcirea, practicarea culturilor inter-
calate, rotația culturilor stau la baza agriculturii 
conservative.

sistemul Conservativ de Agricultură este 
sistemul de agricultură în cadrul căruia culturile 
agricole sunt cultivate în lipsa totală  sau parţia-
lă a lucrării solului, în condiţiile în care cel puţin 
30-35 % din resturile culturii premergătoare sunt 
păstrate la suprafaţa solului.

eroziunea solului este procesul de desprin-
dere a solului și a stratului subdiacent, produs de 
acţiunea picăturilor de ploaie și a scurgerii pluvia-
le de pe versanţi – cazul eroziunii pluviale respec-
tiv prin acţiunea vântului – cazul eroziunii eoliene 
sau a activităţilor desfășurate de om. Procesul se 
poate desfășura fie în mod lent, fie în mod rapid, 
accelerat sau brutal. În timp ce în primul caz el 
nu este dăunător, în cazul al doilea el poate afec-
ta considerabil interesele omului, constituind un 
grav proces de degradare a terenurilor de cultură.

Asolamentul este un mijloc agrotehnic și 
economico-organizatoric care are menirea asi-
gurării recoltelor înalte și stabile, sporirii sau cel 
puţin menţinerii fertilităţii solului prin interme-
diul alternării știinţific argumentate a culturilor 
în timp și spaţiu.

sistemul fără lucrare de afânare (no-till), 
expresie sinonimă cu: semănat direct, semănat 
în fantă, sistem chimic, sistem cu mulci, sistem 
în miriște, sistem ecologic, zero till, zero tillage. 
Acest sistem se bazează pe introducerea semin-
ţei direct în miriștea culturii premergătoare, fără 
a efectua niciun fel de lucrare anterioară de afâ-
nare a solului, cu excepţia deschiderii concomi-
tent cu semănatul unei benzi foarte înguste (fan-
tă), de numai câţiva centimetri, pentru a permite 
introducerea seminţelor în sol. Controlul buruie-
nilor, inclusiv pentru plantele prășitoare, se efec-
tuează doar prin metode chimice, cu ajutorul er-
bicidelor, și/sau biologice dacă este posibil.
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sistemul de lucrare a solului în benzi 
(strip-till), sinonimă cu lucrarea în fâșii sau zo-
nală. Această tehnologie de cultivare a plantelor 
permite afânarea și lucrarea solului în fâșii sau 
benzi înguste cu lăţimea de la 5 - 20 cm, destina-
te doar semănatului, între aceste benzi solul ră-
mânând complet nederanjat, nelucrat și acope-
rit cu resturi vegetale, astfel ca suprafaţa solului 
după semănat să rămână acoperită în proporție 
de peste 30%. Tehnologia presupune deschide-
rea brazdei la o anumită adâncime cu agregate 
speciale pentru semănat.

Lucrarea de afânare pe verticală constă 
în afânarea și mobilizarea solului pe adâncimea 
de 20-30 cm, sau chiar mai profund, fără întoarce-
rea brazdei. Suprafaţa solului rămâne acoperită 
după semănat cu resturi vegetale într-o propor-
ţie convenabilă (peste 30%). În același timp, com-
pactarea solului este mai redusă pe termen scurt.

Mulciul este un strat de acoperire a solului 
împotriva soarelui, eroziunii și uscării. Mulcirea 
este un sistem ce include toate metodele de în-
treţinere, prin care solul se menţine acoperit cu 
diferite materiale, denumite mulci (tocarea și/sau 
încorporarea în sol a resturilor vegetale în canti-
tate de 5-15 t/ha).

Bazinele şi acumulările de apă prezintă 
construcţii hidrotehnice care sunt destinate pen-
tru acumularea și utilizarea apelor de suprafaţă și 
pluviale (râuri, freatice, din izvoare).

sisteme  de captare  a apei  de  ploaie - 
reprezintă   iazuri   anti-erozionale   de   captare   
a   apelor pluviale, construcții de captare  și acu-
mulare a apelor de ploaie, de dambe  și baraje, 
colectarea apei pluviale de pe acoperișuri.
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Proiectul ,,Agricultura Competitivă în Moldova” (MAC-P) este un proiect implementat în Repu-
blica Moldova începând din anul 2012, cu susținerea financiară a Băncii Mondiale, Guvernului Suedi-
ei, Facilitații Globale de Mediu și Guvernului Republicii Moldova.

MAC-P are drept obiectiv sporirea competitivității sectorului agroalimentar al țării, prin susți-
nerea modernizării sistemului de management al siguranței alimentelor, facilitarea accesului produ-
cătorilor agricoli la piețe și integrarea practicilor agricole de mediu și a celor de management durabil 
al terenurilor.

În scopul promovării practicilor agricole prietenoase mediului, în perioada 2014-2017 proiectul 
MAC-P a implementat Programul de granturi post-investiționale destinate managementului durabil 
al terenurilor. 

Programul de granturi a prevăzut compensarea condiționată a investițiilor efectuate de către 
producătorii agricoli eligibili în tehnologii și practici de management durabil al solului. În cadrul aces-
tui program, producătorilor agricoli le-au fost rambursate 50% din valoarea investiției efectuate, cu 
un plafon de 20 000 dolari SUA. 

În total, 165 de producători agricoli au beneficiat de suport financiar nerambursabil pentru 
investiții în 201 utilaje (semănători – 76, tocătoare (cositori) – 37, stropitori – 42, combinatoare – 16 
etc.) și pentru aplicarea practicilor MDT (construcția a 3 iazuri antierozionale, 1 bazin de captare a 
apei pluviale și înierbarea cu lucrarea solului numai în jurul pomilor în livezi). 

Valoarea totală a granturilor acordate se ridică la peste 38 milioane lei, echivalent al 1,9 milioa-
ne dolari SUA. Valoarea medie a unui grant este 232,8 mii lei. Suprafețele pe care beneficiarii Progra-
mului de granturi MDT aplică tehnologii conservative de lucrare a solului constituie 52 119,3976 ha.

Unitatea Consolidată pentru Implementarea 
și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Agriculturii
Adresa: Str. Constantin Tănase 9,
bir. 512, Chișinău, MD-2005
Tel (+373 22) 222467; 222479;
Fax (+373 22) 244469
www.capmu.md

Această publicație a fost elaborată cu suportul  fi-
nanciar al proiectului Agricultura Competitivă în 
Moldova (MACP) și este destinată pentru distribu-
ire gratuită cu scopul diseminării rezultatelor pro-
iectului. Versiunea electronică a broșurii 
„Soluții inteligente pentru performanță -
de la agricultura convențională la agricultura con-
servativă. EXEMPLE DE BUNE PRACTICI” poate fi ac-
cesată pe pagina web: www.capmu.md
Concept, realizare și editare: Mișcarea Ecologistă 
din Moldova. © UCIMPA, 2017, Tiraj: 300 ex.
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