Darea de seamă
a Comisiei Metodice a IPAPS „N. Dimo” pe a. 2013
Componenţa Comisiei Metodice - 2013:
1. Leah Tamara – președinte
2. Arhip Olga – secretar
3. Rusu Alexandru
4. Plămădeală Vasile
5. Cerbari Valerian
6. Ciolacu Tatiana
7. Filipciuc Vladimir
8. Chiriliuc Vladimir
9. Lungu Vasile
10. Leah Nicolai
11.Kuharuc Ecaterina
12.Dobrovolschi Grigore
13.Senicovscaia Irina

14 iunie 2013. Staţiunea Experimentală „Lebedenco - Cahul”:
1. Laboratorul Ameliorarea Solului
În a.2013 a fost fondată o experienţă nouă pentru etapa a.2014 „Elaborarea
recomandărilor pentru restabilirea proprietăţilor fizice, fizico-chimice, mecanice ale
solului irigat prin picurare a plantaţiilor pomiviticole”.
Schema experienţei: Au fost încorporate drojdii de vin, 13 t/ha, borhot de
cereale, 13 m3/ ha gunoi de grajd, 40 t/ha si Ca(NO3)2 - 20 g Ca/m3. Experienţa a
fost fondată în plantaţia viticolă pe rod, irigată prin picurare.
Scopul cercetărilor: Îmbunătăţirea însuşirilor fizice, chimice şi mecanice prin
intermediul deşeurilor calcice, care s-au înrăutăţit în rezultatul irigării prin picurare.
Decizia Comisiei de acceptat experienţa fondată.
Act nr.1, semnat de 7 membri al CM.

2.

Laboratorul Combaterea Eroziunii Solului

Etapa a.2013 „Eficacitatea procedeelor de
lucrare antierozională a solului cu diferite
grad de erodare”.
Responsabil: c.şt. Grigore Dobrovolschi
Rezultate şi obiecţii:
Conform planului de lucru pentru testarea-demonstrarea procedeelor de
lucrare antierozională a solului a trebuit de fondat o experienţă nouă care ar
include diferite procedee de lucrare antierozională a solului (arătură, discuire 12
cm, discuire + subsolaj). Din mai multe motive acest lucru nu s-a efectuat.
Pentru a da răspuns la etapă vor fi determinaţi indicii fizici şi fizico-chimici,
conţinutul de humus şi elemente nutritive în variantele arătură şi afânarea solului
pe sol cu diferit grad de erodare. Culturile pe această pantă se află într-o stare
bună, sunt curate. Se recomandă de efectuat determinarea densităţii aparente la
sfârşitul vegetaţiei plantelor. Dispozitivele pentru studierea scurgerilor lichide şi
solide sunt în stare bună, îngrijite.

Decizia comisiei de acceptat experienţa.
Act nr.2, semnat - 7 membri.

Dispozitivele pentru studierea scurgerilor lichide şi solide

3. Laboratorul Îngrăşăminte Organice şi Fertilitatea Solului
Etapa de lucru pe a.2013: „Evaluarea potenţialului fertilizator al paielor asupra
proprietăţilor chimice şi fizice ale solului obişnuit slab erodat”
Responsabili: dr.hab. Al.Rusu, c.şt. Ludmila Bulat
Experienţă fondată în toamna a.2009. Paiele au fost tocate şi încorporate sub arătură.
S-au încorporat: Paie 5 t/ha, Paie 5 t + N50P20; Paie 10 t/ha + N100P40, Paie mulci, 5 t/ha +
N20P20, Paie 5 t + N50P180; Paie 5 t + gunoi ovine, 20 t/ha; Gunoi ovine 50 t/ha.
În a.2012 s-a cultivat floarea soarelui, în a.2013 - orz de toamnă. Din datele obţinute în
anii precedenţi, se evidenţiază variantele: Paie, 10 t/ha + N100P20 şi Paie 5 t/ha + gunoi
ovine, 20 t/ha, şi Gunoi ovine, 50 t/ha. Aceste variante au acţionat benefic asupra
coeficientului de structurare (Ks) al solului - 2,0-2,3 faţă de 1,7 la varianta martor.
Cel mai mare spor în recoltă la floarea soarelui s-a obţinut în variantele Paie, 10 t +
N100P20 şi Paie, 5 t + N50P180 (25 - 27% faţă de martor).
În a.2013 la momentul examinării de către Comisia Metodică este în faza de coacere şi
mai puţin se evidenţiază diferenţa între variante. Acțiunea paielor încorporate, sperăm că va
fi observată la recoltarea culturii. Se prognozează o recoltă înaltă - 3,0-3,5 t/ha. Experienţa
este îngrijită, este parcelată, fără buruieni, au fost instalate tabele.
Propunerea membrilor Comisiei Metodice:
de propagat prin intermediul radioului, revistei Agricultura Moldovei, încorporarea
paielor în sol. În gospodăria locală ”IRI-Carmen” din Lebedenco Cahul, preşedinte C.Matcaş
pe toate terenurile ocupate de culturi păioase încorporează paiele în sol, după tocarea lor
prealabilă.
Decizia Comisiei Metodice de acceptat experienţa.
Act nr.3, semnat de 7 membri al CM.

18 iunie 2013. Staţiunea Experimentală „Grigorievca - Căuşeni”
Laboratorul Agrochimia Solului
Etapa de lucru pe a.2013: Evaluarea productivităţii plantelor de cultură în funcţie
de sistemul de fertilizare şi regimurile nutritive pe cernoziom carbonatic”.
Executor responsabil: ing., masterand Stela Grițuc
Scopul examinării experienţei: evaluarea gradului de deteriorare a culturilor agricole în
urma calamităţilor naturale: ploii torenţiale, însoțită de grindină, care a condus la distrugerea
experienţei. Au fost cultivate 3 culturi: porumb pentru boabe, mazăre boabe şi grâu de
toamnă. Decizia Comisiei:
1. Porumbul este distrus, aparatul foliar este fărâmițat la 85%, au rămas la vârful
plantelor 2-3 frunze, care mai pot vegeta. Recolta nu va fi, nu va fi posibil de folosit aceste
rezultate pentru darea de seamă.
2. Mazărea boabe este distrusă de grindină totalmente - 100 %. Plantele sunt distruse,
boabele scuturate şi chiar unele au început să încolţească.
3. Grâul de toamnă a suferit mai puţin în urma grindinei. S-au scuturat cca 35 la sută
din boabe, recolta va fi mult mai joasă, decât s-a prognozat - 3 t/ha grâu.
4. Datele privind recoltă la culturile: porumb boabe şi mazăre boabe nu vor fi incluse în
darea de seamă pe anul de cercetări 2013 din motivul distrugerii culturilor de grindină.
5. Pentru anul curent experienţa nu poate fi atestată din cauza compromiterii recoltei în
urma calamităţilor naturale. Recoltarea grâului de toamnă se va efectua, dar se va face
remarcă (efectul îngrăşămintelor va fi mai scăzut, decât cel aşteptat).
Act nr.4, semnat - 5 membri.
În componenţa Comisiei Metodice a fost inclus şi directorul Comisiei de Stat pentru
testarea soiurilor din com. Grigorievca, r-l Căuşeni, care este responsabil de arat, semănat,
recoltarea culturilor agricole de pe câmpul experimental.

21 iunie 2012. Cîmp Experimental „Vierul” com. Codru, mun.
Chişinău:
Elaborarea şi testarea procedeelor de valorificare a deşeurilor de la fabricile
de vin:
a) Testarea borhotului de cereale ca îngrăşământ la culturile de câmp (2013 –
grâu), fondată în 2011
Executor responsabil: cerc. şt. coord. Andrei Siuris
Experienţa este fondată metodic corect, conform schemei şi programei de
cercetare. Experienţa curată, îngrijit, cărări intre variante, tabele la variante, postere
informative privind scopul, metodica, parametrii deşeului.
Starea culturii grîu – bună, se evidenţiază variantele fertilizate, densitatea plantelor
– optimală,. Experienţă foarte bună – are 4 martori.
Se recomandă de testat borhotul de cereale la cernoziom carbonatic.
Decizia comisiei: de acceptat experienţa.
Act nr. 5, semnat – 5 membri.

b) Testarea deşeurilor de la fabricile de vin ca îngrăşământ.
Executor responsabil: cerc. şt. coord. Andrei Siuris
Vizual diferenţe între variantele-rânduri cu viţă de vie nu se observă. Dar rezultatele
analizelor anului trecut au demonstrat, că sunt diferenţe intre indicii determinaţi în sol şi
recolta de struguri pe variante. Rezultatele sunt pozitive, ceea ce confirmă că aceste deşeuri
pot fi utilizate ca îngrăşământ la viţa de vie.
Aceste experienţe trebuie continuate şi de lărgit determinarea indicatorilor în scopuri de
cercetare şi practicare.
Decizia comisiei: de acceptat experienţa.
Act nr. 6 , semnat – 5 membri.

28 iunie 2013. Staţiunea Experimentală „Ivancea - Orhei”:
Evaluarea productivităţii plantelor de cultură funcţie de regimurile nutritive şi
sistemului de fertilizare a diferitor tipuri şi subtipuri de sol în condiţiile
schimbărilor climatice: Stabilirea parametrilor agrochimici optimi ai solurilor pentru
eficientizarea consumului de apă la formarea recoltei şi majorarea productivităţii
culturilor de câmp.
a) Studierea eficienţei sistemelor inofensive de fertilizare pe sol cenuşiu la cultivarea
culturilor în asolament
Executor responsabil: dr. Vasile Lungu
Obiectele: Pentru anul 2013 – 3 culturi:
•Grâu de toamnă
•Porumb pentru boabe
•Floarea soarelui
Rezultate şi concluzii:
•Grâu de toamnă – stare bună, des, faza de coacere, cu bob împlinit, îngrăşămintele au fost
aplicate sub brazdă, un sort bun de grâu, atacat de rugină.
•Porumb pentru boabe – densitatea normală, buruieni (chirău), evidențiere pe variante.
•Floarea soarelui – plantele au răsărit mai târziu, ne uniform, densitatea plantelor mai mică
decât norma, aspect general – dezvoltare bună, deosebiri evidente pe variante.
Experienţa este fondată metodic corect, conform schemei şi programei de lucru aprobate de
Comisia Metodică şi Consiliul Ştiinţific.
Decizia comisiei: de acceptat experienţa. Act nr.7, semnat – 8 membri.

31 mai 2012. Staţiunea Experimentală
„Ivancea - Orhei”:

1. Evaluarea modificărilor parametrilor însuşirilor fizice, chimice şi
biologice ale cernoziomurilor sub acţiunea măsurilor
fitoameliorative şi îngrăşămintelor organice:
Determinarea parametrilor însuşirilor fizice, chimice şi biologice a
cernoziomului levigat din Zona de Centru în rezultatul studierii diferitor
procedee agrotehnice şi măsuri fitotehnice de remediere a însuşirilor
solurilor.
Executor responsabil: prof. dr.hab. Valerian Cerbari
Obiectele: Pentru anul 2013– 4 loturi exper.:
• Lucernă + raigras
• Sparcetă + raigras
• Măzăriche de toamnă ca cultură siderală
• Gunoi de ovine (50 t/ha) – 1 dată la 5 ani

a) Studierea eficienţei sistemelor inofensive de fertilizare pe sol cenuşiu la cultivarea
culturilor în asolament
Executor responsabil: dr. Vasile Lungu
Obiectele: Pentru anul 2013 – 3 culturi:
•Grâu de toamnă
•Porumb pentru boabe
•Floarea soarelui
Rezultate şi concluzii:
•Grâu de toamnă – stare bună, des, faza de coacere, cu bob împlinit, îngrăşămintele au fost
aplicate sub brazdă, un sort bun de grâu, atacat de rugină.
•Porumb pentru boabe – densitatea normală, buruieni (chirău), evidențiere pe variante.
•Floarea soarelui – plantele au răsărit mai târziu, ne uniform, densitatea plantelor mai mică
decât norma, aspect general – dezvoltare bună, deosebiri evidente pe variante.
Experienţa este fondată metodic corect, conform schemei şi programei de lucru aprobate de
Comisia Metodică şi Consiliul Ştiinţific.
Decizia comisiei: de acceptat experienţa. Act nr.7, semnat – 8 membri.

b) Studierea eficienţei sistemelor inofensive de
fertilizare a cernoziomului levigat la cultivarea
culturilor în asolament –
Executor responsabil: cerc. şt. Nicolai Leah
Obiectele: Pentru anul 2012 – 3 culturi:
•Grâu de toamnă ”Rozovaia” – suferă de secetă, plantele
mici, încetinite în creştere.
•Floarea soarelui – densitatea – rară, răsărirea şi
dezvoltarea plantelor neuniformă, rămase în dezvoltare
•Porumb pentru boabe ”Moldavscaia 932”– dezvoltare
normală.
Rezultate şi concluzii:
Starea culturilor bună, experiența a fost parcelată, s-au
pus tabele, se evidențiază variantele cu fertilizare
Experienţa este fondată metodic corect, conform
schemei şi programei de lucru aprobate de Comisia
Metodică şi Consiliul Ştiinţific.
Decizia comisiei: de acceptat experienţa. Act nr.8,
semnat – 7 membri.

Evaluarea modificărilor parametrilor însuşirilor fizice, chimice şi biologice ale cernoziomurilor sub
acţiunea măsurilor fitoameliorative şi îngrăşămintelor organice:
Determinarea parametrilor însuşirilor fizice, chimice şi biologice a cernoziomului levigat din Zona de Centru
în rezultatul studierii diferitor procedee agrotehnice şi măsuri fitotehnice de remediere a însuşirilor solurilor.
Executor responsabil: prof. dr.hab. Valerian Cerbari
Obiectele: Pentru anul 2012 – 4 loturi experimentale:
•Lucernă + raigras
•Sparcetă + raigras
•Măzăriche de toamnă ca cultură siderală
•Gunoi de ovine (50 t/ha) – 1 dată la 5 ani
Rezultate şi concluzii:
•Lucernă + raigras – al 5-lea an, sol structurat 10-12 cm
•Sparcetă (omologată) + raigras – sparceta este omologată pentru condiţiile republicii, are influenţă mai
slabă asupra structurării în comparaţie cu lucerna+raigras, nu rezistă la secetă ca lucerna.
•Măzăriche de primăvară ca cultură siderală – 20% orz + 80% măzăriche, a fost semănată pe uscat
primăvara.
•Gunoi de ovine (50 t/ha) – 1 dată la 5 ani
Experienţa este fondată metodic corect. Ierburile în primăvara - stare bună, la examinare: Porumb semănat
la 30 mai după măzăriche – stare bună . Sparceta – satisfăcătoare, lucerna – sub brazdă. Este necesar de
distrus bulgării, de format un pat germinativ favorabil, semințe de măzăriche nu va fi posibil de strâns
(plantele a fost înalte, și după ploaie au căzut).
La fondarea acestor tipuri de experienţe este necesar de efectuat I - lucrarea solului – aratul, II – aplicarea
îngrăşămintelor.
Decizia comisiei: de acceptat experienţa. Act nr.9, semnat – 8 membri.

Elaborarea şi implementarea tehnologiilor de valorificare ca îngrăşământ a deşeurilor
organice pentru stocarea carbonului în sol, sporirea fertilităţii culturilor agricole şi
protecţia mediului ambiant:
Experimentarea comparativă a potenţialului fertilizator a noilor forme de deşeuri din
zootehnie utilizate pe cernoziom levigat.
Executor responsabil – dr. Vasile Plămădeală, cerc. şt. Ludmila Bulat
•Mazăre
Rezultate şi concluzii:
Experienţa este fondată metodic corect, conform schemei şi programei de lucru aprobate de
Comisia Metodică şi Consiliul Ştiinţific.
Experienţa pregătită: cărările erau făcute, tabelele puse la variantele corespunzătoare.
Plantele – dezvoltare optimală, diferenţiere pe variante. Cel mai bun efect la dezvoltarea
plantelor a avut – gunoiul amestecat și nămolul de canalizare. Gunoi bovine 64 t/ha.
Diferenţiere pe variante.
Decizia comisiei: de acceptat experienţa. Act nr.10, semnat – 7 membri.

Concluzii și propuneri:
1. Comisia metodică a examinat experiențele și obiectele de cercetare conform
graficului.
2. Examinarea suprafeței culturilor la Staţiuni şi în afara staţiunilor, în zona de
Centru și Sud, a arătat, că plantele s-au dezvoltat normal, corespund fazelor de
dezvoltare, ceea ce confirmă că în sol s-a păstrat umiditatea. S-au observat
arealele cu grâu, care au suferit în urma înghețurilor, s-au observat și buruienile
din grâu, floarea soarelui, porumb.
La Ivancea grâul este atacat de rugină, ceea ce trebuie luat în considerație:
•de efectuat 2 prelucrări cu preparate fitosanitare și aplicarea lor la timp;
•aplicarea îngrășămintelor în doze recomandate și la timp;
•efectuarea lucrărilor solului în perioade optime;
3. De propagat aplicarea deșeurilor organice în agricultură, pregătirea
composturilor pe bază de deșeuri organogene locale.
4. De pregătit materiale informative publicitare (pliante, placate, postere, etc.)
privind importanța și efectele îngrășămintelor organice, composturilor din deșeuri
organice, colectarea tuturor tipurilor de gunoi din gospodării și depozitarea în locuri
special amenajate.

5. De completat Pașapoartele Experiențelor cu date nou, obținute în cadrul proiectului.
6. În baza cercetărilor experimentale de înaintat proiecte bilaterale cu ţările vecine.
7. De încadrat în lucrul experimental studenţii care efectuează practica de producere în
cadrul institutului şi masteranzi de la alte institute de profil.
8.În perioada octombrie-noiembrie să fie pregătite dările de seamă, examinate şi aprobate
în şedinţa Laboratoarelor şi la Consiliul Ştiinţific. Prezentarea CSŞDT (Direcţiei politici în sfera
ştiinţei şi inovării) a raportului de activitate pentru anul 2013 - 25 decembrie 2013.
În cadrul examinării experienţelor de cîmp s-a constat că s-a respectat programul și
metodica de cercetare aprobate de Comisia metodică şi Consiliul Ştiinţific al Institutului.
Abateri de la Metodica şi Programul de cercetare nu s-au depistat.

Preşedinte al Comisiei Metodice
Dr. Tamara LEAH
08/10/2013

