3.
, . .
/
,
Chişin u: RISP, ACSA, 2009.
4. Anonim.
– 2008
(
,
),
CRED UNISDR,
, 2008 (www.preventionweb.net).
5.
, . .
. Chi in u: Ed. „Grafema Libris”, 2011. 56 .
6.
(

. .

.

/
). Chi in u: Ed. „Notograf Prim”, 2016. 554 c.

ACCESIBILITATEA POTASIULUI ÎN SOLURILE CERNOZIOMICE ÎN
MOLDOVA. REZULTATE SEMNIFICATIVE ÎN BAZA EXPERIEN ELOR
CALITATIVE (2002-2004, 2016-2017)
Crivcianschi Ghenadie, Universitatea Agrară de Stat din Moldova.
In the paper are presented data about potassium's influence on production indices, quality
and rotting roots in conditions of the Republic of Moldova.
Key-words: Root crops, Sugar yield, Potassium, Root Rot.
INTRODUCERE
Solul reprezint principala bog ie natural a Republicii Moldova i cel mai important
mijloc de produc ie în agricultur . Activitatea complexului agroindustrial este bazat

pe

exploatarea resurselor funciare. De starea de calitate a solurilor, de nivelul fertilit ii efective
depinde, în mare m sur , nivelul de productivitate a plantelor de cultur . Dup reforma agrar
efectuat în anii 1990-1995 s-au deformat asolamentele, de 4-5 ori s-a redus suprafa a culturilor
leguminoase fixatoare de azot biologic, s-a ridicat cota culturilor pr itoare, în deosebi a floareisoarelui. Principalele verigi ale tehnologiilor intensive – lucrarea conservativ a solului, protec ia
plantelor de buruieni, boli i d un tori, iriga ia, aplicarea îngr

mintelor nu se respect în

m sura cuvenit .

Diagrama 1. Dinamica aplicării îngră ămintelor minerale de potasiu în agricultura Moldovei
(1961-2005).
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În ultimii 25 an , volumul îngr

mintelor organice încorporate în sol s-a mic orat de

25-30 ori, iar al celor minerale – de 35-40 ori [1]. Bilan ul humusului i al elementelor nutritive
este în continu descre tere, fertilitatea scade. Doar numai într-o perioad scurt de 20 ani (19651985) cantitatea de fertilizan i s-a majorat considerabil pân la 111,4 mii tone de potasiu global
i 171kg/ha de NPK (diagrama 1), iar în perioada ulterioar , cantit ile administrate sunt în
continu descre tere.
Pentru ob inerea recoltelor stabile i de bun calitate la
sfecla de zah r, trebuie de folosit un sistem ra ional i
echilibrat de aprovizionare cu elemente nutritive.
Unul din elementele importante este potasiul ce
favorizeaz cre terea i dezvoltarea plantelor, el fiind
absorbit de plante în cantit i cele mai mari, având un
rol multiplu: metabolismul substan elor în plant ,
favorizarea

fotosintezei,

metabolismul

proteic,

fiziologia plantei (bilan ul apei in plant , func ionarea stomatelor, formarea lipidelor, enzimelor,
sporirea rezisten ei plantelor la temperaturi joase i secet ). El particip la condensarea formelor
de glucide simple (glucoza, fructoza) în glucide complexe (amidon i celuloz ) i la migrarea lor
în organele de rezerv (zah r în rizocarp). În cazul caren ei de potasiu în sol plantele se dezvolt
anormal, simptomele c rora sunt de observat pe organele de asimilare sau depozitare (Fig. 1).

Fig.1. Carența macroelementelor în sol – dezvoltarea anormală a plantelor.
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Dup studiul multianual a fost stabilit nivelul de export al elementelor nutritive la
formarea recoltelor de rizocarpi 40t/ha, potasiul, comparativ cu celelalte macroelemente, se
export

i se consum în cantit i impun toare- cca. 280kg/ha (Fig. 2).

Fig 2. Conținutul substanțelor nutritive în sfecla de zahăr, (kg(g)/10t).
Potasiul în sol a fost aranjat în urm toarele grupe [2]:


Rezerva imediat , ce include s rurile de K solubile în ap

i potasiul schimbabil;



Rezerva apropiat – K fixat între lamelele minerale argiloase;



Rezerva poten ial -K din re eaua cristalin

a mineralelor primare i a mineralelor

secundare.

Fig. 3. Divizarea rezervelor de potasiu în sol , K1- imediată; K2- apropiată; K3- rezerva
potențială (Bodengesundheitsdienst, RFG).
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Problema potasiului în agricultur se reduce la stabilizarea regimului favorabil de K 2O în
sol prin compensarea exportului cu îngr

minte organice i minerale. Plantele de cultur

export anual cantit i impun toare, care o parte se stabilizeaz prin procesele pedogenetice, iar
alta, trebuie s fie compensat prin aplicarea fertilizan ilor. Pentru aplicarea sistemului optim de
îngr

minte este necesar determinarea capacit ii solului de a men ine regimul optim de

potasiu în timp i a ac iunii fertilizan ilor asupra indicilor de fertilitate a solului.
Începând cu anul 1990, în sol se încorporeaz cantit i insuficiente de potasiu. Exportul
potasiului odat cu recoltele este compensat par ial din resturile vegetale i produc ia agricol
secundar . Bilan ul elementului în sol este negativ

i ca rezultat rezervele se mic oreaz .

Utilizarea îndelungat a solului f r compensarea exportului acestui element chimic cu recolta a
condus la mic orarea con inutului de K2O accesibil plantelor la sc derea productivit ii culturilor
agricole [4].
Primul pas care trebuie efectuat const de a cunoa te con inutul în sol i poten ialul
solului în livrarea elementelor bazata pe procesele pedologice, precum i mineralizarea. Astfel,
pe parcursul a mai mul i ani sunt prelevate i analizate probe de sol din câmpuri gospod riilor partenere IM „SUEDZUCKER-Moldova” SA, iar în baza rezultatelor ob inute sunt oferite
recomand ri de fertilizare pentru recolta planificat .
Pe de alta parte, câmpurile fermelor agricole sunt supuse analizei precum i sistemului de
fertilizare pentru recolta planificat , ceea ce deruleaz prin sus inerea unor firme semincere
licen iate în Moldova. În majoritatea cazurilor recomanda iile se reduc doar numai la
compensarea azotului i a fosforului, iar potasiul, dup sus inerea companiei sus-men ionate, este
în de ajuns în solurile noastre.
IM „SUEDZUCKER-Moldova” SA în decursul a mai mult ani

i-a asumat

responsabilitatea de a consulta gospod riile partenere în domeniul sfeclei pentru zah r. Aceasta
se datore te lucrului minu ios care este efectuat în experien ele sale, unde sunt studiate un ir de
factori agrotehnologici, care influen eaz

într-o mai mare sau mai mica m sur , asupra

recoltelor. Un studiu amplu efectuat pe parcursul a mai multor ani este ac iunea fertilizan ilor la
productivitate i calitate, care au fost încadrate în test ri în parcele exacte. Probele de sol au fost
prelevate de pe mai multe câmpuri poten iale sub experien e, care au fost divizate în dou p r i
(cu caracteristici identice), analiza c rora a derulat în laboratorul din Moldova

i la

Bodengesundheitsdienst (Germania). Recomanda ia a fost prezentat de ambele laboratoare sub
recolta de 50t/ha, deci, practic, toate condi iile de studiu erau identice, în afara metodei de
analiz în laborator. Ca baz a variantelor înfiin ate a servit recomanda ia laboratiorului din
Moldova (la N i P 2O5), iar K2O nu a fost recomandat – cantit i suficiente în sol; la rândul s u,
a mai introdus înc trei variante (al turi de N i P2O5) i anume K2O: 100, 200,300kg/ha).
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Diagrama 2. Rezultatele testărilor exacte 2016, n=3 (RZP= Recolta zahărului purificat 100%=
8,55t/ha).

Diagrama 3. Rezultatele testărilor exacte 2017, n=3 (RZP= Recolta zahărului purificat 100%=
9,33t/ha).
Rezultatele analizelor experimentale arat efectul benefic în recolta de zah r purificat
odat cu m rirea cantit ilor de potasiu administrat (în mediu- 5%/ sau 430kg/ha zahar , max. 9%
sau 770kg/ha zahar) (Vezi: diagrama 2-3).
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Un rezultat consecvent a fost ob inut i în alt serie de experien e multianuale (20022004).
Tab. 1. Influența diferitor norme de azot cu i fără potasiu. Rezultate anilor 2002-2004, n=8.

În baza testelor îndelungate 2002-2004, se observ influen a benefic a fertiliz rii cu
potasiu (de la 2,5t/ha-4,3t/ha) fa

de varianta f r

K2O standard (vezi: Tab. 1), media

multianuala în baza testelor exacte (2002-2017) efectul fertiliz rii cu potasiu constituind în
mediu 0,8t/ha de zah r, fiind astfel un aport esen ial din punct de vedere economic.
Tab. 2. Rezultate multianuale 2002-2004, 2016-2017, n=14.
(2002-2004: Productia zahat/ha; 2016, 2017: productia zaharului purificat t/ha)
An
Locatii
K0
K100
K200
K300
Dif.
Semnificatia
2002
4
7,5
8,1
0,6
2,4
2003
2
7,5
7,9
0,4
0,8
2004
2
8,6
9,7
1,1
2,2
2016
3
8,6
8,7
8,9
9,3
0,7
2,1
2017
3
9,3
10,7
10,5
10,5
1,2
3,6
14
11,1

Media pe toate experientele:

0,8

Un ir de laboratoare na ionale recomand fertilizarea culturii pentru ob inerea recoltelor
planificate doar cu folosirea îngr

mintelor azotoase i fosfatice. Potasiul nu este recomandat –

explicând prin faptul c solurile cernoziomice con in cantit i impun toare ale acestui element
chimic, îns nu este luat în considera ie nivelul de accesibilitate a lui pentru plante. La rând de
aceste realiz ri, suntem încadra i în proiecte comune cu institu ii

tiin ifice na ionale

i

interna ionale. Un astfel de lucru ne permite s avem un schimb continuu de opinii în domeniu,
având singurul scop - implementarea tiin ei în practic .
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The main aim of this article is estimation dynamic of grapevine breeding in Ukraine,
Identify trends, problems and prospects for the development of viticulture.
Results. The analisis of the State registr showed that 50 variates of the Vitis vinifera.
There are tendency not only towards increasing of new varites in general but descreasing the
total area of vineyards, the gross grape harvest, the planting of grapes. The dynamics of grape
variety registration for the period 1949-2016 was analyzed, the share of grape varieties of this
type in terms of use. Comparison of grape exports and imports is carried out.
Conclusions.The analysis of statistical data revealed that the total area of vineyards in
Ukraine for the investigated period (2001-2017) was reduced. It is proved that there is a
significant discrepancy in the volumes of grapes production. Production of graps much less then
population needs. The grapes of technical varieties much less of the needs of winemaking.
Placing plantings with planting material is not able to provide the growing demand of the
population and the production of varieties of domestic breeding. It should be noted that there is a
mismatch between the varietal composition of grape plantations and the requirements of
winemaking.
Key words: grapes, varieties, directions of use, sowing areas, gross yield, statistical
analysis.
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