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Abstract 

 
The concern about the development of technologies which protected natural resources 

has gained importance as a result of problems associated with excessive tillage, conditioned 
by acute necessity to reduce production costs, to increase yield capacity and to make the 
agriculture more competitive. This kind of alternative is represented by Conservative 
Agriculture, which is generally characterized by reduced tillage (with zero tillage as a goal), 
retention of adequate amounts of crop residues on the soil surface (at least 30%) and 
introduction of more diversified and economically viable crop rotations. Applied on more 
than 95 mil. ha, on worldwide, Conservative Agriculture has major advantages, being an 
important step for transition to sustainable one. The benefits of Conservative Agriculture 
include better water infiltration and retention of moisture, reduced erosion, higher yields, 
increased soil organic matter, reduced CO2 emissions, favorable conditions for the 
development of antagonists and predators and foster new ecological stability, saving in labor 
and machinery. The development and promotion of Conservative Agriculture involve 
scientist and farmer community efforts. Thus, we propose to overview the advantages of 
Conservative Agriculture, under context of Resource Conserving Technologies (RCT`s) 
development. 
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INTRODUCERE 

 
Pentru o lungă perioadă de timp, agricultura şi lucrările solului au fost consi-

derate sinonime. Lucrările solului au fost o parte integrantă a agriculturii încă de 
la începuturi şi au servit câtorva scopuri importante: pregătirea patului germina-
tiv, reducerea compactării solurilor în vederea sporirii aeraţiei şi a unei mai 
bune dezvoltări a sistemului radicular al plantelor, reducerea gradului de îmburu-
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ienare, încorporarea fertilizanţilor şi amendamentelor, managementul resturilor 
vegetale (L a l, 1987). 

Probabil, cel mai profund efect negativ al lucrărilor solului în întreaga lume 
îl constituie degradarea solului din cauza acţiunii vântului şi apei. Aproximativ 
80% din suprafaţa agricolă la nivel global suferă din cauza eroziunii moderate 
către severe, cu pierderi de sol de 30-40 t/ha/an (P i m e n t e l şi colab., 1995). 
Prin încorporarea resturilor vegetale şi lăsarea solului descoperit vântul şi apa 
pot muta cu uşurinţă particulele de sol sub formă de praf sau sedimente.  În 
Statele Unite ale Americii „dust bowl” din anii 1930 a fost considerat unul 
dintre cele mai neplăcute evenimente climatice care au afectat continentul nord-
american în secolul al XX-lea şi a fost considerat o consecinţă a încorporării 
resturilor vegetale sub brazdă şi a lăsării solului descoperit, fără protecţie 
vegetală (G o v a e r t s  şi colab., 2007). O altă consecinţă o constituie reduce-
rea productivităţii agricole în întreaga lume (L a r s o n  şi colab., 1983). 

Creşterea densităţii aparente şi a diminuării porozităţii în solurile degradate 
le face dificile pentru penetrarea sistemului radicular al plantelor şi al accesului 
acestora la elementele nutritive. Particulele de sol mobilizate sub acţiunea preci-
pitaţiilor pot, de asemenea, afecta calitatea apelor cu impact negativ asupra 
populaţiilor piscicole.   

În ultimii ani agronomii au recunoscut aceste probleme asociate cu lucrările 
excesive ale solului şi s-au orientat spre dezvoltarea unor sisteme care să 
protejeze resursele naturale ale solului. Aşadar, necesitatea adoptării agriculturii 
conservative a căpătat importanţă odată cu amploarea luată de degradarea resur-
selor naturale la nivel global şi nevoia de a reduce costurile de producţie, de a 
creşte profitabilitatea, de a face agricultura mai competitivă şi de a răspunde 
nevoii sporite de hrană la nivel global.  

Bazându-ne pe experienţele de lungă durată cu zero tillage, managementul 
resturilor vegetale şi rotaţia culturilor, desfăşurate la CIMMYT (Mexic), ne-am 
propus să facem o scurtă trecere în revistă a avantajelor agriculturii conservative 
în contextul dezvoltării tehnologiilor de conservare a resurselor naturale.  

 
Agricultura conservativă ca alternativă la agricultura convenţională 
Sistemul convenţional de agricultură a determinat sporirea nivelului produc-

ţiei, dar simultan a condus la degradarea şi diminuarea resurselor naturale.  
În ultimii treizeci de ani, la nivel internaţional, s-au făcut paşi rapizi pentru 

dezvoltarea şi răspândirea tehnologiilor de conservare a resurselor naturale 
(Resources Conserving Tehnologies – RCTs) care implică utilizarea eficientă a 
resurselor naturale şi a inputurilor. Spre exemplu: noi genotipuri cu capacitate 
ridicată de producţie, cu calitate superioară a seminţelor, cu rezistenţă/toleranţă 
la atacul patogenilor şi/sau dăunătorilor, noi metode de control al buruienilor etc. 
pot fi considerate RCTs. Agricultura conservativă include RCTs, precum zero 
tillage, care reduce consumul de combustibili şi îmbunătăţeşte eficienţa 
utilizării apei la nivelul fiecărei parcele, maşini adaptate pentru semănatul direct 
în condiţii de zero tillage, noi genotipuri cu un grad ridicat de performanţă în 
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condiţii de zero tillage, determinarea cantităţii de resturi vegetale care trebuie 
reţinută în sistem zero tillage pentru îmbunătăţirea calităţii şi sănătăţii solului 
etc., dar nu orice tehnologie de conservare a resurselor înseamnă agricultură 
conservativă. Distincţia trebuie făcută, deoarece s-a demonstrat că unele tehno-
logii de conservare a resurselor s-au dovedit atractive pe termen scurt, dar nu 
pot fi sustenabile pe termen scurt. Un exemplu în acest sens îl reprezintă  
metoda zero tillage fără reţinerea resturilor vegetale şi fără rotaţia culturilor, 
care, în anumite circumstanţe, poate fi mai periculoasă pentru productivitatea şi 
stabilitatea agroecosistemului, decât aplicarea continuă a practicilor convenţionale.  

O viziune liniară asupra dezvoltării unei tehnologii poate funcţiona în cazul 
tehnologiilor simple, dar nu şi în cazul tehnologiilor complexe, şi agricultura 
conservativă este o tehnologie complexă, care implică schimbări în întregul 
sistem de producţie, începând cu maşinile folosite pentru semănat şi recoltat, 
metoda de semănat, managementul resturilor vegetale, administrarea fertilizan-
ţilor, combaterea buruienilor, patogenilor şi dăunătorilor, rotaţia culturilor etc. 
Ca urmare, plantele fac faţă diferit stresului cauzat de factorii abiotici. Agri-
cultura conservativă se sprijină pe trei principii de bază: perturbarea minimă a 
solului, rotaţia optimă a culturilor şi reţinerea resturilor vegetale pe sol (minim 
30%) (W a l l  şi colab., 2002).  

Adaptând aceste trei principii de bază la sistemul de cultură a grâului şi po-
rumbului pe paturi (biloane), utilizat de o lungă perioadă de timp de fermierii 
din Yaqui Valley (Mexic),  cercetătorii de la CIMMYT au încercat să elucideze 
beneficiile oferite de agricultura conservativă. În sistemul de cultură pe paturi, 
grâul şi alte culturi (porumb, fasole, lucernă etc.) sunt semănate pe biloane a 
căror lăţime variază între 75 şi 150 cm, cu o înălţime de 15-30 cm şi un număr 
de 2-6 rânduri/bilon. În sistemul convenţional de agricultură, după recoltat 
majoritatea fermierilor distrugeau paturile prin discuire, urmând a le reface 
înainte de semănatul următoarei culturi. Prin aplicarea principiilor agriculturii 
conservative aceste paturi convenţionale au fost transformate în paturi perma-
nente, sporind eficienţa utilizării apei şi reducerea eroziunii solului (L i m o n  
O r t e g a  şi colab., 2000;  L i m o n   O r t e g a   şi  S a y r e, 2003). Astfel, pe 
paturile permanente solul nu mai este perturbat de la recoltat până la semănat, 
cultura următoare fiind semănată direct cu ajutorul unei semănători, proiectată 
special să aplice fertilizantul odată cu semănatul la o singură trecere, pe acelaşi 
rând, dar la adâncimi diferite. Utilizarea paturilor permanente permite imple-
mentarea strategiilor de management al resturilor vegetale, în vederea menţi-
nerii acoperirii permanente a solului cu scopul unei mai bune reţineri şi con-
servări a apei. Alte avantaje ale folosirii paturilor permanente constau în faptul 
că permit un control sporit al traficului, în special în cazul aplicării în vegetaţie 
a fertilizanţilor, erbicidelor şi fungicidelor, cantitatea de sămânţă este redusă, 
comparativ cu norma utilizată în sistemul convenţional, iar fenomenul de băltire 
este redus semnificativ prin drenarea pe şanţuri a apei în exces (S a y r e  şi 
colab., 2007;  L i m o n  O r t e g a  şi  S a y r e, 2003;  L i m o n  O t e g a  şi 
colab., 2000). De asemenea, cercetările efectuate de  S a y r e  şi colaboratorii 
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(2007) şi de  G o v a e r t s şi colaboratorii (2005) privind influenţa lucrărilor 
solului, a managementului resturilor vegetale la cultura grâului au arătat dife-
renţe semnificative între producţiile înregistrate în funcţie de sistemul de cultură. 
Astfel, cele mai ridicate producţii au fost obţinute pe paturile permanente (cu 
zero tillage) la variantele unde au fost reţinute resturile vegetale, iar cele mai 
mici producţii au fost obţinute pe paturile convenţionale la variantele unde 
resturile vegetale au fost arse (figura 1).  
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Fig. 1  Efectul lucrărilor solului şi al managementului resturilor vegetale asupra producţiei de 
grâu în condiţii de management optim în peste 15 ani 

 în Yaqui Valley, Sonora, Mexico  
(Effect of soil tillage and management of vegetal residues on wheat grain yield under optimum 

management, on over 15 years, in Yaqui Valley, Sonora, Mexico) 

 
 

Din această figură se poate observa faptul că în primii cinci ani diferenţele 
de producţie înregistrate între cele trei variante au fost nesemnificative, fapt ce 
indică că asemenea experienţe solicită experimentarea pe termen lung.                 
G o v a e r t s  şi colaboratorii (2005) au demonstrat că nivelul producţiei la grâu 
este cu aproximativ 37% mai mic în cazul aplicării metodei zero tillage fără 
resturi vegetale, comparativ cu producţia înregistrată în acelaşi sistem, dar cu 
păstrarea resturilor vegetale. De asemenea, şi în cazul porumbului, cea mai mică 
producţie s-a înregistrat la monocultură în sistem zero tillage fără resturi 
vegetale, cu aproximativ 51% mai puţin comparativ cu nivelul cel mai ridicat al 
producţiei înregistrat în rotaţia porumb - grâu, în sistem zero tillage cu păstrarea 
resturilor vegetale.  
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După aproximativ cinci ani de experimentare în zona centrală a Mexicului a 
paturilor permanente în sistem zero tillage cu menţinerea resturilor vegetale, s-a 
observat că stabilitatea agregatelor solului a fost semnificativ mai mare decât în 
cazul paturilor în sistem convenţional, acest fapt fiind datorat şi unui conţinut în 
materie organică de 1,4 ori mai mic în cazul utilizării paturilor permanente cu 
păstrarea resturilor vegetale (G o v a e r t s  şi colab., 2007). Proporţia micro-
agregatelor libere ale solului (53-250 µm) a fost mai mare în cazul paturilor 
convenţionale, în plus conţinutul în carbon al acestor microagregate a fost mai 
mare în cazul paturilor permanente (18,58 g C kg-1), comparativ cu paturile 
convenţionale (15,25 g C kg-1) (L i c h t e r  şi colab., 2008). Perturbarea solului 
în sistem convenţional (lucrări mecanice) nu numai că afectează stabilitatea 
agregatelor solului, dar le expune la o concentraţie mai mare de oxigen (21%) 
conducând la un schimb de gaze ridicat, ceea ce duce la o mai mare pierdere a 
carbonului din sol. Astfel, se creează condiţii negative asupra sechestrării carbo-
nului din sol şi asupra activităţii microorganismelor, precum şi asupra pierderii 
apei din sol prin evaporare.   

Adoptarea acestui sistem de cultură pe paturi permanente, la irigat, reduce 
costurile cu apa de irigaţie cu 25% şi consumul de apă cu 20-40%, comparativ 
cu irigarea prin inundare.  

Datorită avantajelor majore pe care le prezintă paturile permanente au fost 
testate şi adoptate pe suprafeţe importante în nordul Mexicului, sudul Asiei, 
China, India etc. Resturile vegetale joacă un rol important în cadrul Agriculturii 
Conservative, însă managementul acestora depinde de condiţiile climatice şi 
cele social-economice. Este mult mai dificilă producerea unei cantităţi sufi-
ciente de resturi vegetale în zonele secetoase decât în cele umede, iar în ţările în 
curs de dezvoltare resturile vegetale sunt folosite în hrana animalelor, reducând 
astfel cantitatea celor disponibile pentru acoperirea solului. S-a observat că rata 
de infiltrare a apei în sol şi nivelul de umiditate al solului sunt mult mai mari în 
sistem zero tillage, atunci când resturile vegetale sunt lăsate pe sol, comparativ 
cu îndepărtarea acestora. Astfel, o rată mai mare de infiltrare a apei în sol, 
precum şi o dinamică favorabilă a apei pot susţine o creştere a producţiei de 
până la 30% (G o v a e r t s  şi colab., 2007). Resturile vegetale pot reduce 
evaporarea apei din sol în câteva moduri: prin reducerea încălzirii solului sub 
acţiunea razelor solare, prin limitarea acţiunii vânturilor uscate asupra solului, 
prin reţinerea apei care se evaporă etc. Cercetările au arătat că reţinerea restu-
rilor vegetale pe sol poate reduce evaporarea apei cu până la 50%, crescând 
productivitatea în zonele secetoase sau cu o repartizare neuniformă a precipi-
taţiilor şi în acelaşi timp scade costurile cu apa de irigaţie (J a s a, 2006).  

De asemenea, sistemul zero tillage şi rotaţia culturilor cresc nivelul micro-
organismelor din sol şi descresc populaţiile de nematozi comparativ cu sistemul 
convenţional. Creşterea conţinutului în materie organică în sistem zero tillage 
cu păstrarea resturilor vegetale favorizează dezvoltarea fungilor favorabili, 
precum Trichoderma sp., Aspergilus sp., Penicillum sp., care pot produce breşe 
în interacţiunea gazdă-patogen. Pe termen lung, metoda zero tillage cu păstrarea 
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resturilor vegetale creează condiţii favorabile dezvoltării antagoniştilor şi pră-
dătorilor, contribuind la stabilitatea agroecosistemului (G o v a e r t s  şi colab., 
2007). Agricultura conservativă arată astfel un potenţial în utilizarea mijloacelor 
de combatere biologică a patogenilor şi dăunătorilor.  

 
Adoptarea  
În lipsa unor date statistice comparative cu privire la adoptarea agriculturii 

conservative la nivel mondial (deoarece în multe ţări agricultura conservativă nu 
este înregistrată separat în programele de statistică agricolă), s-a estimat că în 
2008 zero tillage se practica pe 95 mil. ha la nivel global, din care aproximativ 
50% din suprafaţă se regăseşte în ţările non-OCDE (D e r p s c h, 2008). Din 
suprafaţa totală pe care se practică zero tillage, 70 mil. ha se găsesc în patru ţări: 
S.U.A., Brazilia, Argentina şi Australia. Cea mai mare suprafaţă se găseşte în 
S.U.A, mai mult de 24 mil. ha (Conservation Technology Information Center, 
2005), însă cea mai mare pondere a suprafeţei cultivate în sistem zero tillage 
care corespunde definiţiei agriculturii conservative se găseşte în Brazilia (92%), 
Argentina şi Paraguay şi continuă să crească. Agricultura conservativă a fost 
introdusă cu succes pe o scară largă şi în Asia, în special în zona Indo-
Gangetică din sudul Asiei, datorită eforturilor susţinute ale cercetătorilor din 
cadrul organizaţiilor naţionale şi internaţionale.  

Întrucât agricultura conservativă implică o tehnologie complexă, implemen-
tarea şi adoptarea ei de către fermieri necesită timp şi eforturi. Pe măsură ce 
fermierii învaţă să managerieze mai bine resursele de care dispun, beneficiile 
aduse de agricultura consrvativă încep să apară, însă aceasta nu mai devreme de 
cinci ani. În acest sens, agricultura conservativă poate fi văzută ca o investiţie 
pe termen mediu şi lung. Cu toate acestea, agricultura conservativă oferă avan-
tajul că poate fi adoptată de fermieri în etape. În majoritatea cazurilor, la început, 
majoritatea fermierilor au încercat agricultura conservativă pe suprafeţe mici şi 
aceasta până au învăţat să managerieze singuri sistemul. Practic, fermierii pot 
învăţa tehnologia de-a lungul timpului.  

Succesul introducerii şi adoptării agriculturii conservative este determinat de 
următorii factori:  
 dezvoltarea şi adoptarea unor echipamente bazate adesea pe utilizarea 

prototipurilor realizate în întreaga lume; 
 participarea sectorului privat în implementarea, dezvoltarea, adoptarea, 

fabricarea şi comercializarea acestor echipamente; 
 monitorizarea pe termen mediu şi lung în experienţe de lungă durată; 
 participarea activă a fermierilor (on farming research); 
 schimbarea mentalităţii care să aducă cu sine o conştientizare de bună 

voie a îndepărtării radicale de practicile convenţionale; 
 urgenţa unor inovaţii dinamice etc.   
Pe lângă multiplele avantaje pe care le oferă, ca şi în cazul altor sisteme, 

adoptarea agriculturii conservative prezintă o serie de restricţii. Tranziţia către 
agricultura conservativă devine critică în anul al treilea, atunci când factori 
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specifici fiecărei ferme în parte (în special evoluţia buruienilor, a patogenilor şi 
dăunătorilor) tind să scape de sub control. Un alt aspect este cel legat de lipsa 
unor genotipuri pretabile pentru cultivarea în sistem no-tillage, cunoscut fiind 
faptul că în funcţie de sistemul de cultură plantele pot performa diferit. Spre 
exemplu, abia recent cercetătorii au început să creeze genotipuri de grâu care să 
performeze mai bine în sistemul de cultură pe paturi, decât în sistem conven-
ţional.   

Uneori fermierii au tendinţa de a renunţa şi a revenii la practicile conven-
ţionale atunci când nu-şi pot rezolva problemele. În acest sens, practicarea 
agriculturii conservative presupune în primul rând adaptarea la condiţiile locale. 
Cunoaşterea, conştientizarea şi acceptarea acestora reprezintă o nouă provocare 
pentru cercetători de a dezvolta soluţii pentru rezolvarea problemelor urgente 
asociate cu această tehnologie. 

 
CONCLUZII 

 
Indiferent dacă potenţialul genetic de producţie al plantelor de cultură 

continuă să crească sau nu, toţi fermierii au nevoie de tehnologii care să reducă 
semnificativ costurile şi care să confere sustenabilitate producţiei pe termen 
lung. Bazându-se pe trei principii: perturbarea minimă a solului, rotaţia optimă a 
culturilor, reţinerea resturilor vegetale pe sol (minim 30%), agricultura conser-
vativă este o tehnologie complexă, care implică schimbări în întregul sistem de 
producţie, începând cu maşinile folosite pentru semănat şi recoltat, metoda de 
semănat, managementul resturilor vegetale, administrarea fertilizanţilor, comba-
terea buruienilor, patogenilor şi dăunătorilor, rotaţia culturilor etc. De asemenea, 
agricultura conservativă aduce o nouă optică asupra solului văzut mai degrabă 
ca un sistem integrat, decât ca o colecţie de componente şi procese.  

Succesul demonstrat de agricultura conservativă ilustrează că această 
tehnologie poate fi dezvoltată într-o varietate de condiţii pedoclimatice.  

Pentru adoptarea agriculturii conservative este esenţial să fie identificat un 
pachet complet de practici pe baza cercetărilor intense efectuate pentru fiecare 
regiune agroecologică. Datorită impactului pe care această tehnologie îl are pe 
termen lung asupra  culturii, solului, conservării apei şi a economiei în ansam-
blu a fiecărei ferme, agricultura conservativă va fi adoptată în primul rând de 
fermierii receptivi la noile sisteme de producţie alternative cu scopul de a 
reduce costurile, a îmbunătăţi productivitatea şi a ameliora solurile. 
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