Agricultura durabilă şi conservarea solului

Introducere

Fişa informativă nr.

Corelarea proceselor de degradare
a solului, a practicilor agricole
nepericuloase pentru sol şi a
politicilor privind solul

(Sursa: Geertrui Louwagie)

A

gricultura ocupă o mare parte din
suprafaţa Europei. Prin urmare, aceasta
deţine un rol important în conservarea resurselor
naturale şi a peisajelor culturale şi reprezintă o
condiţie prealabilă pentru alte activităţi ale omului
în zonele rurale. În decursul secolelor, agricultura
a contribuit la crearea şi păstrarea unei largi
varietăţi de peisaje şi habitate. Cu toate acestea,
practicile agricole pot avea, de asemenea,
efecte negative asupra mediului. Degradarea
solului, poluarea apei, solului şi a aerului,
fragmentarea habitatelor şi distrugerea faunei
sălbatice pot fi rezultatul unor practici agricole
necorespunzătoare.
Recunoscând provocările legate de mediu
generate de utilizarea terenurilor agricole,
Parlamentul European a solicitat Comisiei
Europene să desfăşoare un proiect pilot privind
“Agricultura durabilă şi conservarea solului prin
tehnici simplificate de cultivare” (SoCo). Proiectul
reprezintă o colaborare între Direcţia Generală
Agricultură şi Dezvoltare Rurală (DG AGRI) şi
Centrul Comun de Cercetare (CCC).

Aceasta este prima dintr-o serie de zece fişe
informative care sintetizează constatările
fundamentale ale proiectului SoCo. Trei dintre fişele
informative se vor concentra asupra proceselor
de degradare a solului, trei dintre ele asupra
practicilor agricole nepericuloase pentru sol, iar
alte trei asupra politicilor privind solul. Prezenta
fişă informativă corelează subiectele prezentate în
fiecare fişă informativă (fişa informativă numărul 1).
Solul este format din particule minerale, apă, aer
şi materii organice, inclusiv organisme vii. Acesta

(Sursa: Geertrui Louwagie)
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Fişa informativă nr. 1: Corelarea proceselor de degradare a solului, a practicilor agricole

nepericuloase pentru sol şi a măsurilor politice privind solul

reprezintă o resursă complexă, dinamică, vie, care
îndeplineşte numeroase funcţii vitale: producţia
de alimente şi alte tipuri de biomasă, depozitarea,
filtrarea şi transformarea substanţelor, inclusiv a
apei, a carbonului şi a azotului. De asemenea,
solul serveşte drept habitat şi fond genetic şi
asigură o bază pentru activităţile desfăşurate de
om, peisaj şi patrimoniu şi pentru furnizarea de
materii prime.
Solul este supus unei serii de procese de
degradare. Unele dintre aceste procese sunt
strâns legate de agricultură: eroziunea hidrică,
eoliană şi lucrarile agricole de pregatire a
solului; compactarea; scăderea cantităţii de
carbon organic din sol şi a biodiversităţii solului;
salinizarea şi sodizarea; şi contaminarea solului

(cu metale grele şi pesticide sau cantităţi excesive
de nitraţi şi fosfaţi). În fişele informative însoţitoare,
se acordă o deosebită atenţie eroziunii hidrice
şi compactării (fişa informativă nr. 2), reducerii
materiei organice din sol (fişa informativă nr. 3),
precum şi salinizării şi sodizării (fişa informativă
nr. 4). Sunt prezentate, de asemenea, legăturile cu
procesele de degradare şi problemele de mediu
asociate (cum ar fi calitatea apei, biodiversitatea
sau peisajul).
Procesele de degradare a solului implică
necesitatea protejării, întreţinerii şi îmbunătăţirii
calităţii solului. Proprietăţile solului, precum şi
factorii de formare a solului, cum ar fi clima,
utilizarea terenurilor sau gestionarea solului
determină gradul de degradare a solului. Anumite

Efecte (pozitive/negative) ale practicilor
agricole asupra proceselor de degradare
a solului, aspectele asociate privind
mediul şi economia şi încurajarea
acestora prin cerinţele BCAM şi plăţile
de agromediu sau ambele

Eroziune
hidrică
Agricultură conservativă
Semănatul direct în miris,te sau
sistemul redus de lucrări ale
solului*

-/+

Culturi de acoperire*

+

Rotaţia culturilor*

+

Practici de cultivare nepericuloase pentru sol
Cultivarea mixtă

+

Subsolajul

(Sursa: Stephan Hubertus Gay)

Legendă: *: agricultura conservativă include acest set de practici
agricole complementare; +: efect pozitiv observat; -: efect negativ
observat; [x]: efect scontat; (x): efect limitat (de exemplu, pe termen
scurt) sau indirect; câmp gol: nu se cunosc aspecte specifice;
: încurajat prin cerinţele BCAM;
: încurajat prin plăţile de
agromediu;
: încurajat prin cerinţele BCAM s,i prin plăţile de
agromediu.

Executarea arăturilor urmărind
curbele de nivel

+

Elemente de infrastructură ale fermei nepericuloa
Zone- tampon

+

Terase

+
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Introducere

sisteme şi practici agricole vizează unul sau
mai multe procese de degradare a solului şi pot
contribui la o mai bună protecţie şi conservare
a resurselor solului. Fişele informative privind
agricultura conservativă (fişa informativă nr. 5),
lucrarile agricole nepericuloase pentru sol (fişa
informativă nr. 6) şi elementele de infrastructură
ale fermei (fişa informativă nr. 7) descriu aceste
practici.

Fişa informativă nr.

bune condiţii agricole şi de mediu (BCAM) (fişa
informativă nr. 8), măsurile de agromediu (fişa
informativă nr. 9) şi serviciile de consultanţă (fişa
informativă nr. 10) dezvoltă acest subiect.
Procesele de degradare a solului, practicile (sau
sistemele) agricole nepericuloase pentru sol şi
politicile privind solul sunt corelate. Tabelul de
mai jos oferă o prezentare generală a legăturilor
prezentate în fişele informative însoţitoare. Sunt
evidenţiate efectele asupra mediului, precum
şi cele economice, ale practicilor agricole
nepericuloase pentru sol. Detalii suplimentare sunt
disponibile în fişele informative numerele 2-9.

Factorii de decizie pot lua hotărârea de a susţine
anumite practici (sau sisteme) agricole prin
politicile în domeniu sau chiar să le impună.
Politica agricolă comună (PAC) joacă un rol
important în prevenirea şi atenuarea proceselor
de degradare a solului. Fişele informative privind
cerinţa de a menţine terenurile agricole în

Procese de degradare a solului

Lecturi suplimentare
http://soco.jrc.ec.europa.eu
Aspecte asociate privind mediul
Economia

Compactarea

Reducerea
materiei
organice

+

+

-/+

-/+

[+]

-/+

[+]

+

+

+

[+]

+

+

+

+

(+)

+

+

+

+

+

+

-/+

(+)

Salinizarea/
Sodizarea

Calitatea apei

Emisiile de
gaze cu efect
de seră

Biodiversitatea

-/+

(+)

ase pentru sol
[+]

[+]
[+]

+

+

-/+
-
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Fişa informativă nr. 1: Corelarea proceselor de degradare a solului, a practicilor agricole

nepericuloase pentru sol şi a măsurilor politice privind solul

Prezenta fişă informativă se bazează pe constatările proiectului “Agricultura durabilă şi conservarea solului”
(SoCo). Ea face parte dintr-un pachet de zece fişe, organizate în jurul celor trei subiecte principale ale
proiectului. Fişele tratează următoarele subiecte:
– Introducere:
– Fişa informativă nr. 1: Corelarea proceselor de degradare a solului, a practicilor agricole
nepericuloase pentru sol şi a măsurilor politice privind solul;
– Procesele de degradare a solului:
– Fişa informativă nr. 2: Eroziunea hidrică şi compactarea;
– Fişa informativă nr. 3: Reducerea materiei organice;
– Fişa informativă nr. 4: Salinizarea şi sodizarea;
– Metode şi sisteme agricole nepericuloase pentru sol:
– Fişa informativă nr. 5: Agricultura conservativă;
– Fişa informativă nr. 6: Practici de cultivare nepericuloase pentru sol;
– Fişa informativă nr. 7: Elemente de infrastructură ale fermei nepericuloase pentru sol;
– Politici privind solul:
– Fişa informativă nr. 8: Cerinţa privind păstrarea terenurilor agricole în bune condiţii agricole şi
de mediu (BCAM);
– Fişa informativă nr. 9: Măsuri de agromediu;
– Fişa informativă nr. 10: Servicii de consultanţă.
Toate fişele informative şi rapoartele de proiect SoCo pot fi descărcate de la adresa: http://soco.jrc.ec.europa.eu.
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Procesele de degradare a solului

Fişa informativă nr.

Eroziunea hidrică şi
compactarea
Ce este eroziunea?
Eroziunea reprezintă pierderea solului. Atunci când
picăturile de ploaie ating suprafaţa solului, acestea
desprind particule de sol. Gradul în care are loc acest
fenomen depinde de mărimea şi de viteza picăturilor
de ploaie. Particulele de sol desprinse sunt ulterior
transportate de curentul apei de suprafaţă. Unele
particule umplu goluri din sol, etanşând suprafaţa
solului. Eroziunea are loc atunci când nivelul
precipitaţiilor depăşeşte viteza de infiltrare în sol.

(Sursa: Agenzia per i Servizi nel Settore
Agroalimentare delle Marche, Italia)

Ce este compactarea?

(Sursa: Ciro Gardi, Università degli Studi di
Parma, Italie)

Compactarea se produce atunci când se aplică
o presiune pe suprafaţa solului. Acest proces
modifică proprietăţile solului, cum ar fi porozitatea şi
permeabilitatea. Circulaţia gazelor şi a apei prin sol
este împiedicată prin întreruperea porilor, determinând
existenţa unei cantităţi reduse de apă şi oxigen.
Creşterea rădăcinilor este îngreunată.

De ce este importantă combaterea eroziunii şi a compactării?
Solul este îndepărtat prin eroziune mult mai rapid decât poate fi înlocuit prin procesul de formare a solurilor.
Pierderea stratului de suprafaţă are drept rezultat o fertilitate redusă, determinând productivitatea mai
scăzută. Solul transportat contribuie, de asemenea, la contaminarea şi la colmatarea căilor navigabile.
Compactarea solului reduce capacitatea solului de a reţine apa şi de a furniza oxigen către rădăcinile
plantelor. Atunci când un sol reţine apa mai greu, producţia scade, gradul de scurgere a apei creşte, iar
solul este mai vulnerabil la eroziune.

Care sunt cauzele eroziunii sau ale compactării?
Eroziunea hidrică este un proces natural; principalii factori sunt ploile intense, topografia, conţinutul redus
de materii organice din sol, procentul şi tipul de acoperire cu vegetaţie. Totuşi, acest proces este intensificat
şi accelerat prin activităţile umane, cum ar fi tehnicile de lucrare a solului şi practicile de recoltare
necorespunzătoare, modificarea condiţiilor hidrologice, defrişarea şi marginalizarea sau abandonarea
terenurilor.
Gestionarea necorespunzătoare a terenurilor reprezintă cauza principală a compactării solului. De exemplu,
un efectiv de animale prea mare pentru o anumită suprafaţă de teren, utilizarea necorespunzătoare a
utilajelor grele în agricultură şi lucrarea unui câmp atunci când acesta este prea umed. Solurile umede nu
sunt suficient de puternice pentru a rezista greutăţii, iar acest lucru duce la compactare.
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Fişa informativă nr. 2: Eroziunea hidrică şi compactarea

Ce pagube produce eroziunea?
Pagube la faţa locului produse
de eroziunea hidrică
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pierderea materiei organice
Degradarea structurii solului
Compactarea suprafeţei solului
Infiltrarea redusă a apei
Alimentarea redusă cu apă a
pânzei freatice
Pierderea de sol la suprafaţă
Îndepărtarea substanţelor
nutritive
Creşterea procentului de
materiale grosiere din soluri
şiroire şi formare de rigole
Dezrădăcinarea plantelor
Scăderea productivităţii solului

Pagube în exterior produse
de eroziunea hidrică
•
•
•
•
•
•
•

Poluarea apei
Eutrofizarea apei
Inundaţii
Îngroparea infrastructurii
Blocarea reţelelor de
drenaj
Modificarea formei
cursurilor de apă
Colmatarea căilor
navigabile şi a porturilor

Prezenţă de sediment în Marea
Mediterană datorată transportului
de particule de sol de pe terenurile
erodate din zona continentală (Italia)
(Sursa: Agenzia per i Servizi nel Settore
Agroalimentare delle Marche, Italia)

Poziţie şi amploare
Riscul de
eroziune exprimat
în tone/hectare/an
0 - 0.5
0.5 - 1
1.0 - 2.0
2.0 - 5.0
5.0 - 10.0
10.0 - 20.0
20.0 - 50.0

Exemplu de eroziune în rigole și
redepozitare a sedimentului la baza
pantei (Sursa: Soil Atlas of Europe)
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eroziunii hidrice în cele 27
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O suprafaţă estimată de 115 milioane de hectare – o optime din suprafaţa totală de teren a Europei –
este supusă eroziunii hidrice, iar 42 de milioane de hectare sunt afectate de eroziunea eoliană. Zona
mediteraneeană este în mod deosebit predispusă la eroziune atunci când cad ploi intense după perioade
lungi de secetă.
Se estimează că o treime din subsolurile europene sunt foarte vulnerabile la compactare, iar o cincime
prezintă vulnerabilitate medie. Predispoziţia la compactare depinde de textura solului; aceasta variază de
la nisip (cel mai puţin predispus) – nisip argilos – lut nisipos – lehm – lut argilos – argilă lutoasă – până la
solurile argiloase (cele mai predispuse la compactarea naturală).

Agricultura durabilă şi conservarea solului

Procesele de degradare a solului

Fişa informativă nr.

Predispoziţie naturală
la compactare
Fără sol

Scăzută
Medie
Ridicată
Foarte ridicată
Neevaluată

Combină de recoltat sfeclă de zahăr
(Sursa: Soil Atlas of Europe)
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map shows the natural susceptibility of agricultural soils to compaction if they were to be exposed to
Natural susceptibility This
compaction. The evaluation of the soil’s natural susceptibility is based on the creation of logical connections
Hartă
care prezintă
predispoziţia
naturală
a solurilor
between relevant
parameters (pedotransfer rules). The input
parameters for these pedotransfer
rules are
to
compaction
taken from the attributes of the European soil database, e.g. soil properties: type, texture and water regime,

la
compactare
în
cele
27
de
state
membre
ale
Uniunii
Europene
No soil
depth to textural change and the limitation of the soil for agricultural use. Besides the main parameters auxiliary
parameters have been used as impermeable layer, depth of an obstacle to roots, water management system,
dominant and secondary land use. It was assumed that every soil, as a porous medium, could be compacted.

Low
Medium
High
Very high

MAP INFORMATION
Spatial coverage: 27 Member States of the
European Union where data available
Pixel size: 1 km
Projection: ETRS89 Lambert Azimuthal Equal Area
Input data - source
Soil data - European Soil Database v2
Land use - CORINE Land Cover 2000
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Sol compactat (Sursa: Soil Atlas of
Europe)

Legături cu alte procese de degradare a solului şi/sau
probleme de mediu
No evaluation

Digital datasets can be downloaded from
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/

© European Communities, 2008

Capacitatea solului de a rezista la condiţii meteorologice corozive (de exemplu, vânt, ploaie, ape
curgătoare) depinde, în principal, de textura solului şi de conţinutul de materii organice, care influenţează
capacitatea solului de a reţine apa, precum şi capacitatea acestuia de a produce agregate sau cruste.
Atunci când are loc eroziunea, pierderea stratului de suprafaţă provoacă reducerea fertilităţii solului şi
contaminează ecosistemul acvatic. Pierderea fertilităţii solului şi descompunerea structurii duc, în final, la
deşertificare.
Compactarea solului poate provoca sau accelera alte procese de degradare a solului, cum ar fi eroziunea
sau alunecările de teren. Compactarea reduce gradul de infiltrare, ceea ce duce la intensificarea şiroirii
pe suprafeţele înclinate. De asemenea, prezenţa unui strat cu permeabilitate scăzută face ca stratul
superior al solului să fie mai predispus la saturarea cu apă şi, prin urmare, mai greu. Acest strat superior
prezintă riscul de surpare şi de producere a alunecărilor de teren. În zona de şeş compactarea poate
provoca suprasaturare hidrică, determinând distrugerea agregatelor şi cauzând formarea crustei.
Structura solului este îmbunătăţită cu materii organice, reducând predispoziţia acestuia la compactare,
eroziune şi alunecări de teren.

Lecturi suplimentare
http://soco.jrc.ec.europa.eu
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/projects/soil_atlas/
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Fişa informativă nr. 2: Eroziunea hidrică şi compactarea

Prezenta fişă informativă se bazează pe constatările proiectului “Agricultura durabilă şi conservarea solului”
(SoCo). Ea face parte dintr-un pachet de zece fişe, organizate în jurul celor trei subiecte principale ale
proiectului. Fişele tratează următoarele subiecte:
– Introducere:
– Fişa informativă nr. 1: Corelarea proceselor de degradare a solului, a practicilor agricole
nepericuloase pentru sol şi a măsurilor politice privind solul;
– Procesele de degradare a solului:
– Fişa informativă nr. 2: Eroziunea hidrică şi compactarea;
– Fişa informativă nr. 3: Reducerea materiei organice;
– Fişa informativă nr. 4: Salinizarea şi sodizarea;
– Metode şi sisteme agricole nepericuloase pentru sol:
– Fişa informativă nr. 5: Agricultura conservativă;
– Fişa informativă nr. 6: Practici de cultivare nepericuloase pentru sol;
– Fişa informativă nr. 7: Elemente de infrastructură ale fermei nepericuloase pentru sol;
– Politici privind solul:
– Fişa informativă nr. 8: Cerinţa privind păstrarea terenurilor agricole în bune condiţii agricole şi
de mediu (BCAM);
– Fişa informativă nr. 9: Măsuri de agromediu;
– Fişa informativă nr. 10: Servicii de consultanţă.
Toate fişele informative şi rapoartele de proiect SoCo pot fi descărcate de la adresa: http://soco.jrc.ec.europa.eu.
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Fişa informativă nr.

Reducerea materiei
organice
Ce înseamnă reducerea materiei
organice?
Materiile organice din sol includ toate organismele vii
din sol şi rămăşiţele de organisme moarte aflate în
diferite grade de descompunere. Conţinutul de carbon
organic al unui sol este format din amestecuri eterogene
de substanţe simple şi complexe care conţin carbon.
Sursele de materii organice sunt reziduurile de recoltă,
îngrăşămintele animale şi vegetale, compostul şi alte
materiale organice. Reducerea materiei organice este
cauzată de prezenţa în cantităţi reduse a organismelor
în descompunere sau de un ritm accelerat de
descompunere ca urmare a modificării factorilor naturali
sau antropogeni. Materia organică este privită ca o
componentă esenţială a unui sol sănătos; reducerea
acesteia duce la degradarea solului.

Sol bogat în materie organică
(Sursa: Soil Atlas of Europe)

De ce este important(ă) carbonul/materia organic(ă) din sol?
Materia organică din sol reprezintă o sursă de hrană pentru fauna din sol şi contribuie la biodiversitatea
solului, acţionând ca un rezervor de substanţe nutritive precum azot, fosfor şi sulf; aceasta este principalul
responsabil pentru fertilitatea solului. Carbonul organic din sol susţine structura acestuia, îmbunătăţind
mediul fizic pentru pătrunderea rădăcinilor în sol.
Materia organică absoarbe apa – aceasta poate înmagazina o cantitate de apă de aproximativ şase ori
mai mare decât greutatea sa – fiind un „balon de oxigen” pentru vegetaţia din solurile aride şi nisipoase
naturale. Solurile cu materii organice sunt mai bine structurate, ceea ce îmbunătăţeşte infiltrarea apei şi
reduce predispoziţia acestuia la compactare, eroziune, deşertificare şi alunecări de teren.
La nivel global, conţinutul de carbon este de aproximativ de două ori mai mare în sol decât în atmosferă
şi de trei ori mai mare decât în vegetaţie. Solurile Europei reprezintă un rezervor uriaş de carbon,
conţinând aproximativ 75 de miliarde de tone de carbon organic. Atunci când materia organică din sol se
descompune, aceasta eliberează dioxid de carbon (CO2) în atmosferă; în schimb, în momentul formării,
CO2-ul este preluat din atmosferă.
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Fişa informativă nr. 3: Reducerea materiei organice

Ce factori cauzează reducerea materiei organice?
Conţinutul de carbon organic din sol este afectat, în principal, de climă, textură, hidrologie, utilizarea
terenului şi vegetaţie.

Clima
Materia organică se descompune mai repede la temperaturi mai ridicate, astfel încât solurile din zonele cu
climă mai caldă tind să conţină mai puţine materii organice decât cele din zonele cu climă mai rece.

Textura solului
Solurile fin texturate tind să aibă o cantitate mai mare de materie organică decât solurile grosier texturate;
acestea înmagazinează mai bine substanţele nutritive şi apa, asigurând astfel condiţii prielnice de creştere
a plantelor. Solurile grosier texturate sunt mai bine aerisite, iar prezenţa oxigenului are drept rezultat o
descompunere mai rapidă a materiei organice.

Hidrologia solului (drenaj)
Cu cât un sol este mai umed, cu atât cantitatea de oxigen disponibilă pentru descompunerea materiei
organice este mai mică, astfel încât aceasta se acumulează.

Utilizarea (lucrarea) solului
Lucrarea solului amestecă oxigenul în sol şi îi creşte temperatura medie, contribuind astfel la intensificarea
descompunerii materiei organice. Aceasta se pierde şi din cauza faptului că eroziunea spală stratul de
suprafaţă şi humusul. Per ansamblu, prin recoltare, în sol se întoarce o cantitate mai mică de materii
organice decât prin vegetaţia naturală.

Vegetaţia
Rădăcinile sunt foarte importante pentru materia organică din sol. Solul păşunilor conţine rădăcini adânci
care se descompun în sol la mare adâncime. Spre deosebire de acestea, solurile de pădure se bazează, în
principal, pe descompunerea litierei de la suprafaţă pentru furnizarea materiilor organice. Culturile produc
pe sol mai multă biomasă decât rădăcini. Cantitatea de materie organică a unui teren cultivat depinde de
practicile de gestionare a terenurilor, inclusiv de îndepărtarea sau nu a reziduurilor de recoltă.

Poziţie şi amploare
Cele mai noi tendinţe privind utilizarea terenurilor şi
schimbările climatice au avut drept rezultat o pierdere a
carbonului organic din sol de 10 % din totalul emisiilor
de combustibili fosili din Europa. În general, solurile cu
conţinut scăzut de carbon organic se întâlnesc în zonele
cu climă caldă, uscată, în timp ce solurile cu conţinut mai
ridicat de carbon organic pot fi întâlnite în zonele cu climă
mai rece şi mai umedă. Aproape jumătate dintre solurile
europene prezintă un conţinut scăzut de materii organice,
în principal cele din sudul Europei, dar şi din zone din
Franţa, Regatul Unit şi Germania.

Un exemplu al variabilităţii spaţiale a
conţinutului de carbon organic în sol
(Sursa: Soil Atlas of Europe)
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This map shows the actual carbon content of mineral soils in agricultural areas. The actual soil organic carbon
content (Act SOC) refers to the amount of carbon (kg/m2 or t C/ha) derived by pedotransfer rule for the Soil
Typological Units. The Act SOC (in %) is calculated from the equation: The pedotransfer rule (Jones et al. ,
2004) provides its results in four classes: very low < 1.0 %, Low 1.1-2.0 %, medium 2.1-6.0 % and high > 6 %.
The actual amount of soil organic carbon (kg/m2 or t C/ha) can then be calculated for each within a bioclimatic
region using Act SOC = C*BD*Depth*(1-Frag), where C is the percentage of SOC content, BD is the bulk density
of soil (in kg/m3 or t/ha), Depth is the thickness of a soil layer (in m) and, (1-Frag) is the content of stones (in %).

Legături cu alte procese
de degradare a solului şi
probleme de mediu
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Hartă care prezintă
conţinutul efectiv de
carbon organic al solurilor
agricole ale celor 27 de
state membre ale Uniunii
Europene

MAP INFORMATION

BIBLIOGRAPHIC INFORMATION

Spatial coverage: 27 Member States of the
European Union where data available

Authors: Vladimir Stolbovoy, Brechje Maréchal

Pixel size: 1 km
Projection: ETRS89 Lambert Azimuthal Equal Area
Input data - source
Soil data - European Soil Database v2
Land use - CORINE Land Cover 2000
Climatic areas - Soil regions map of Europe

For more information:
Vladimir Stolbovoy, European Commission,
Institute of Environment and Sustainability,
Land Management and Natural Hazards Unit,
Ispra, Italy.
Email: vladimir.stolbovoy@jrc.it
Digital datasets can be downloaded from
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/

Pierderea conţinutului de carbon organic din
sol poate limita capacitatea solului de a asigura
substanţele nutritive pentru producţia durabilă de
plante. Acest lucru poate duce la producţii mai
scăzute şi poate afecta securitatea alimentară.
De asemenea, o cantitate mai redusă de carbon
organic înseamnă mai puţină hrană pentru
organismele vii din sol, diminuându-se astfel
biodiversitatea solului.
Pierderea materiei organice din sol scade
capacitatea de infiltrare a apei în acesta,
cauzând intensificarea şiroaielor şi a eroziunii.
La rândul său, eroziunea reduce conţinutul de
materii organice prin îndepărtarea stratului fertil
de suprafaţă. În condiţii de semiariditate, acest
aspect poate duce chiar şi la deşertificare.

Se estimează faptul că încălzirea globală va
accelera descompunerea materiei organice,
eliberând o cantitate mai mare de CO2 şi
intensificând schimbările climatice. În consecinţă,
deşertificarea se poate deplasa spre nord. În
cazul unei clime mai calde, depozitele de carbon,
conservate de condiţiile climatice reci şi umede,
vor elibera în atmosferă cantităţi semnificative de
CO2 şi de metan (CH4). Acest lucru se produce
şi atunci când zonele umede sunt desecate
sau când turba este exploatată. De exemplu,
desecarea continuă a turbăriilor rămase în Europa
ar elibera anual 30 de milioane de tone de carbon,
o cantitate echivalentă cu cea emisă în cazul
în care pe şoselele Europei ar circula cu 40 de
milioane mai multe automobile.
© European Communities, 2008

Lecturi suplimentare
http://soco.jrc.ec.europa.eu
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/projects/soil_atlas/
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Fişa informativă nr. 3: Reducerea materiei organice

Prezenta fişă informativă se bazează pe constatările proiectului “Agricultura durabilă şi conservarea solului”
(SoCo). Ea face parte dintr-un pachet de zece fişe, organizate în jurul celor trei subiecte principale ale
proiectului. Fişele tratează următoarele subiecte:
– Introducere:
– Fişa informativă nr. 1: Corelarea proceselor de degradare a solului, a practicilor agricole
nepericuloase pentru sol şi a măsurilor politice privind solul;
– Procesele de degradare a solului:
– Fişa informativă nr. 2: Eroziunea hidrică şi compactarea;
– Fişa informativă nr. 3: Reducerea materiei organice;
– Fişa informativă nr. 4: Salinizarea şi sodizarea;
– Metode şi sisteme agricole nepericuloase pentru sol:
– Fişa informativă nr. 5: Agricultura conservativă;
– Fişa informativă nr. 6: Practici de cultivare nepericuloase pentru sol;
– Fişa informativă nr. 7: Elemente de infrastructură ale fermei nepericuloase pentru sol;
– Politici privind solul:
– Fişa informativă nr. 8: Cerinţa privind păstrarea terenurilor agricole în bune condiţii agricole şi
de mediu (BCAM);
– Fişa informativă nr. 9: Măsuri de agromediu;
– Fişa informativă nr. 10: Servicii de consultanţă.
Toate fişele informative şi rapoartele de proiect SoCo pot fi descărcate de la adresa: http://soco.jrc.ec.europa.eu.
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Fişa informativă nr.

Salinizarea şi sodizarea
Ce sunt salinizarea şi
sodizarea?
Salinizarea reprezintă acumularea în sol a sărurilor solubile
în apă. Aceste săruri includ potasiu (K+), magneziu (Mg2+),
calciu (Ca2+), clorură (Cl-), sulfat (SO42-), carbonat (CO32-),
bicarbonat (HCO3-) şi sodiu (Na+). Acumularea de sodiu
este denumită, de asemenea, sodizare. Sărurile se dizolvă
şi sunt transportate împreună cu apa. Atunci când apa se
evaporă, sărurile rămân.
Salinizarea primară presupune acumularea de săruri
prin procese naturale datorită unui conţinut ridicat de
săruri al materialului din solul de origine sau al apelor
subterane. Salinizarea secundară este cauzată de
intervenţiile umane, cum ar fi metodele de irigaţie
necorespunzătoare, de exemplu, cu apă pentru irigaţii
bogată în săruri şi/sau drenaj insuficient.

Distrugerea structurii solului
datorită excesului de sodiu
(Sursa: Soil Atlas of Europe)

De ce este importantă combaterea salinizării şi a sodizării?
Acumularea de săruri (în special a sărurilor de sodiu) reprezintă una dintre principalele ameninţări fiziologice
pentru ecosisteme. Sarea tulbură dezvoltarea plantei prin limitarea asimilării de substanţe nutritive şi prin
diminuarea calităţii apei disponibile pentru plantă. Acest lucru afectează metabolismul organismelor din sol,
determinând o fertilitate extrem de scăzută a solului. Salinitatea ridicată din sol provoacă uscarea plantelor ca
urmare a creşterii presiunii osmotice, precum şi a efectelor toxice ale sărurilor.
Excesul de sodiu provoacă distrugerea structurii solului, care, din cauza lipsei de oxigen, nu poate întreţine
nici dezvoltarea plantelor, nici creşterea animalelor.
Salinizarea creşte impermeabilitatea straturilor de adâncime ale solului, făcând imposibilă utilizarea
terenului pentru cultivare.

Cauze
Factorii care duc la acumularea excesivă de săruri în sol pot fi naturali sau antropogeni.
Factori de mediu (naturali) care au drept rezultat salinizarea sau sodizarea:
• evenimente geologice, care pot creşte concentraţia de săruri din apele subterane şi, prin urmare, din soluri;
• factori naturali, care pot canaliza ape subterane bogate în săruri către suprafaţă, aproape de
suprafaţă sau către straturi aflate deasupra pânzei freatice;
• infiltrarea apelor subterane în zone aflate sub nivelul mării, respectiv microdepresiuni fără scurgere
sau cu un grad redus de scurgere;
• ape care se revarsă din zone cu substraturi geologice care eliberează cantităţi mari de săruri;
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• acţiunea vântului, care, în zonele costiere, poate deplasa cantităţi moderate de săruri în interiorul
teritoriului.
Factorii naturali care influenţează salinitatea solurilor sunt clima, materialul solului de origine, acoperirea
terenului, tipul de vegetaţie şi topografia.
Factori umani care pot avea drept rezultat salinizarea sau sodizarea:
• irigarea cu ape bogate în săruri;
• ridicarea pânzei freatice din cauza activităţilor umane (filtrarea provenită de la canale şi rezervoare
necăptuşite, distribuţia neuniformă a apei pentru irigaţii, metode necorespunzătoare de irigare, drenaj
neadecvat);
• utilizarea îngrăşămintelor şi a altor elemente absorbite, în special în cazul în care terenul supus unei
agriculturi intensive prezintă o permeabilitate scăzută şi posibilităţi limitate de percolare;
• utilizarea apelor reziduale bogate în săruri pentru irigaţii;
• eliminarea pe soluri a apelor reziduale bogate în săruri;
• contaminarea solurilor cu ape bogate în săruri şi produse industriale secundare.
Cei mai importanţi factori umani sunt utilizarea terenurilor, sistemele agricole, gestionarea terenurilor şi
degradarea terenurilor. Practicile de irigare necorespunzătoare (cum ar fi utilizarea apei pentru irigaţii
bogate în săruri) şi drenajul insuficient pot duce la salinizare.
Salinizarea şi sodizarea sunt deseori asociate cu suprafeţele irigate în care ploile reduse, gradul ridicat
de evaporare şi transpiraţie sau caracteristicile texturii solului împiedică spălarea sărurilor de pe sol,
care, ulterior, se acumulează în straturile de suprafaţă. Irigarea cu apă care are conţinut ridicat de săruri
agravează şi mai mult situaţia.
În zonele costiere, salinizarea poate fi asociată cu exploatarea excesivă a apelor subterane cauzată
de cerinţele urbanizării, ale industriei şi ale agriculturii în curs de extindere. Extracţia excesivă a apelor
subterane poate diminua nivelul normal al pânzei freatice şi poate determina pătrunderea apei marine.

Poziţie şi amploare
Salinitatea este unul dintre cele mai răspândite
procese de degradare a solului de pe Pământ. În
Europa, soluri afectate de săruri există în Ungaria,
România, Grecia, Italia şi în Peninsula Iberică. În
ţările nordice, îndepărtarea gheţii de pe şosele cu
ajutorul sărurilor poate duce la o salinizare izolată.
Salinizarea solului afectează între aproximativ 1 şi
3 milioane de hectare din UE. Aceasta este privită
ca o cauză principală a deşertificării şi este, prin
urmare, o formă gravă de degradare a solului.
Pe fondul creşterii temperaturii şi al scăderii
precipitaţiilor caracteristice climei din ultimii ani,
problema salinizării în Europa se agravează.

Profil de sol cu depozitare salină (Ungaria) (Mollic
Solonetz ‑ World Reference
Base for Soil Resources 2006) (Sursa: Gergely Tóth)
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© European
Communities, 2008
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/
structurii solului, solurile saline şi sodice sunt erodate mai uşor de apă şi de vânt. Atunci când degradarea
terenului se produce în zone aride, semiaride şi subumede, acest proces este cunoscut sub denumirea de
deşertificare. Salinizarea provoacă efecte ale deşertificării, cum ar fi pierderea fertilităţii solului, distrugerea
şi compactarea structurii solului, precum şi formarea unei cruste pe sol.

Lecturi suplimentare
http://soco.jrc.ec.europa.eu
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/projects/soil_atlas/
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Prezenta fişă informativă se bazează pe constatările proiectului “Agricultura durabilă şi conservarea solului”
(SoCo). Ea face parte dintr-un pachet de zece fişe, organizate în jurul celor trei subiecte principale ale
proiectului. Fişele tratează următoarele subiecte:
– Introducere:
– Fişa informativă nr. 1: Corelarea proceselor de degradare a solului, a practicilor agricole
nepericuloase pentru sol şi a măsurilor politice privind solul;
– Procesele de degradare a solului:
– Fişa informativă nr. 2: Eroziunea hidrică şi compactarea;
– Fişa informativă nr. 3: Reducerea materiei organice;
– Fişa informativă nr. 4: Salinizarea şi sodizarea;
– Metode şi sisteme agricole nepericuloase pentru sol:
– Fişa informativă nr. 5: Agricultura conservativă;
– Fişa informativă nr. 6: Practici de cultivare nepericuloase pentru sol;
– Fişa informativă nr. 7: Elemente de infrastructură ale fermei nepericuloase pentru sol;
– Politici privind solul:
– Fişa informativă nr. 8: Cerinţa privind păstrarea terenurilor agricole în bune condiţii agricole şi
de mediu (BCAM);
– Fişa informativă nr. 9: Măsuri de agromediu;
– Fişa informativă nr. 10: Servicii de consultanţă.
Toate fişele informative şi rapoartele de proiect SoCo pot fi descărcate de la adresa: http://soco.jrc.ec.europa.eu.
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Fişa informativă nr.

Agricultura conservativă
Ce este agricultura conservativă şi de ce este utilă?
Agricultura conservativă (AC) include o serie de practici agricole complementare:
• perturbarea minimă a solului (printr-un sistem redus de lucrări ale solului sau prin semănatul direct în
mirişte) pentru a conserva structura, fauna şi materia organică a solului;
• acoperirea permanentă a solului (culturi de acoperire, reziduuri şi mulci) pentru a proteja solul şi
pentru a contribui la eliminarea buruienilor;
• diverse rotaţii şi combinaţii ale culturii care stimulează microorganismele din sol şi elimină dăunătorii
plantelor, buruienile şi bolile.
Agricultura conservativă urmăreşte intensificarea producţiei agricole prin optimizarea utilizării resurselor
agricole şi prin contribuirea la reducerea degradării răspândite a terenurilor prin gestionarea integrată a solului
disponibil, a apelor şi a resurselor biologice combinate cu materii prime externe. Lucrarea mecanizată este
înlocuită de amestecarea biologică a solului, microorganismele din sol, rădăcinile şi fauna solului preluând
funcţia de lucrare şi de echilibrare a substanţelor nutritive din sol. Fertilitatea solului (substanţe nutritive şi apă)
este controlată prin gestionarea acoperii solului, rotaţia culturilor şi controlul buruienilor.

Prășitoare-disc folosită pentru lucrări de tip reduced tillage (Germania) (Sursa: Stephan Hubertus Gay)
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Punerea în aplicare
Agricultura conservativă este aplicată, în mod
normal, în următoarele etape, fiecare dintre
acestea având o durată de minimum doi ani.
• Prima etapă: inversiunea straturilor este
sistată, aplicându-se în schimb un sistem
redus de lucrări ale solului sau semănatul
direct în mirişte. Cel puţin o treime din
suprafaţa solului trebuie să rămână
acoperită cu reziduuri de recoltă, iar culturile
de acoperire trebuie introduse ulterior
recoltării culturii principale. Se utilizează
grape cu discuri, cu dinţi sau grape rotative
(semănarea directă în cazul unor tehnici de
semănat direct în mirişte). Poate scădea
productivitatea.
• A doua etapă: starea şi fertilitatea solului se
îmbunătăţesc natural datorită materialelor
organice provenite din degradarea naturală
a reziduurilor. Buruienile şi dăunătorii tind
să se înmulţească, iar acest aspect trebuie
controlat chimic sau prin alte mijloace.
• A treia etapă: poate fi introdusă diversificarea
metodei de cultură (rotaţia culturilor). Sistemul
general se stabilizează progresiv.
• A patra etapă: sistemul agricol se
echilibrează, iar productivitatea se poate
îmbunătăţi faţă de agricultura tradiţională.
Acest proces reduce necesitatea utilizării
produselor chimice pentru combaterea
buruienelor şi a dăunătorilor sau pentru
creşterea fertilităţii.
Fermierii trebuie instruiţi pentru fiecare etapă.
Se poate dobândi experienţă în domeniu, însă
productivitatea şi profiturile pot fi mai reduse pe

termen scurt. Sistemul nu este adecvat pentru
solurile compactate, care ar putea necesita mai
întâi afânare.

Avantaje
Din aplicarea agriculturii conservative decurg
mai multe avantaje, unele dintre acestea
(productivitatea crescută, biodiversitatea,
etc.) devenind evidente odată cu stabilizarea
sistemului.
• Rezerva de carbon organic, activitatea
biologică, biodiversitatea supraterană
şi subterană şi structura solului sunt
îmbunătăţite. Activitatea biologică mai
intensă are drept rezultat formarea, la
nivelul solului, a unor macrobiopori bine
conectaţi, în principal verticali, care sporesc
infiltrarea apei şi rezistenţa la comprimarea
intensă. Degradarea solului – în special
eroziunea solului şi şiroirea – este redusă
în mare măsură, determinând deseori o
productivitate crescută. Pierderile reduse
de sol şi substanţe nutritive, împreună cu
descompunerea mai rapidă a pesticidelor
şi cu absorbţia mai mare (determinată de
conţinutul mai ridicat de materii organice şi
de activitatea biologică) au drept rezultat şi
îmbunătăţirea calităţii apei. Emisiile de dioxid
de carbon (CO2) sunt scăzute ca urmare a
utilizării reduse a utilajelor şi a acumulării
crescute de carbon organic. Practicile
agriculturii conservative pot acumula anual
între 50 şi 100 de milioane de tone de carbon
din solurile europene, echivalentul emisiilor a
70-130 de milioane de automobile.
• Volumul de muncă şi cantitatea de energie
implicate de pregătirea terenului şi de
combaterea buruienilor sunt reduse într-o
măsură foarte mare.
• Cerinţele privind îngrăşămintele şi
intervenţiile pentru restabilirea solului scad.

Dezavantaje
Semănătoare directă (echipament no-till) în
funcţiune (Sursa: Jana Epperlein, Gesellschaft für
konservierende Bodenbearbeitung e.V., Germania)

• În mod normal, este nevoie de o perioadă
de tranziţie de 5-7 ani pentru ca sistemul de
agricultură conservativă să se echilibreze.
Este posibil ca productivitatea să fie mai
redusă în primii ani.
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Fişa informativă nr.

Porumb cultivat în sistem no-tillage (fără arat): reziduurile culturii precedente sunt încă vizibile sub
noua cultură care acoperă solul (Germania) (Sursa: Jana Epperlein, Gesellschaft für konservierende
Bodenbearbeitung e.V., Germania)
• Dacă nu se ţine cont de factorii sezonieri,
aplicarea necorespunzătoare a substanţelor
chimice poate creşte riscul de percolare din
cauza deplasării mai rapide a apei prin biopori.
• În cazul în care rotaţia culturilor, acoperirea
solului şi/sau soiurile de cultură nu sunt reglate
la nivelurile optime, este posibil să fie necesare
cantităţi mai mari de produse chimice pentru
combaterea dăunătorilor şi a buruienilor.
• Emisiile de protoxid de azot (N2O) cresc în
perioada de tranziţie.
• Fermierii trebuie să facă o investiţie iniţială
în utilaje specializate şi trebuie să aibă
acces la seminţe pentru culturi de acoperire,
adaptate condiţiilor locale, la costuri
rezonabile.
• Fermierii au nevoie de instruire aprofundată
şi de acces la servicii specializate de
consiliere. În comparaţie cu agricultura
tradiţională, este necesară schimbarea
fundamentală a abordării.

Exemple de reuşită
În Europa, semănatul direct în mirişte are loc pe
aproximativ o zecime din suprafaţa agricolă utilizată
(SAU) a Finlandei şi a Greciei şi până la cinci
procente în Republica Cehă, Slovacia, Spania şi
Regatul Unit. Pe aproape jumătate din suprafaţa
agricolă utilizată a Finlandei şi a Regatului Unit şi
pe aproape un sfert din suprafaţa agricolă utilizată a
Portugaliei, Germaniei şi Franţei se aplică un sistem
redus de lucrări ale solului. În anul 2006, în regiunea
Midi-Pyrénées (Franţa), s-a aplicat un sistem redus
de lucrări ale solului în medie în cazul a trei sferturi
dintre culturile de iarnă şi un sfert dintre culturile
de primăvară. În acelaşi an, culturile de acoperire
au reprezentat o cincime din suprafaţa culturilor de
primăvară, de trei ori mai mult faţă de anul 2001.

Lecturi suplimentare
http://soco.jrc.ec.europa.eu
www.fao.org/ag/ca/
www.fao.org/ag/catd/
www.ecaf.org/First.html
http://kassa.cirad.fr/
www.sowap.org/
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Prezenta fişă informativă se bazează pe constatările proiectului “Agricultura durabilă şi conservarea solului”
(SoCo). Ea face parte dintr-un pachet de zece fişe, organizate în jurul celor trei subiecte principale ale
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– Fişa informativă nr. 1: Corelarea proceselor de degradare a solului, a practicilor agricole
nepericuloase pentru sol şi a măsurilor politice privind solul;
– Procesele de degradare a solului:
– Fişa informativă nr. 2: Eroziunea hidrică şi compactarea;
– Fişa informativă nr. 3: Reducerea materiei organice;
– Fişa informativă nr. 4: Salinizarea şi sodizarea;
– Metode şi sisteme agricole nepericuloase pentru sol:
– Fişa informativă nr. 5: Agricultura conservativă;
– Fişa informativă nr. 6: Practici de cultivare nepericuloase pentru sol;
– Fişa informativă nr. 7: Elemente de infrastructură ale fermei nepericuloase pentru sol;
– Politici privind solul:
– Fişa informativă nr. 8: Cerinţa privind păstrarea terenurilor agricole în bune condiţii agricole şi
de mediu (BCAM);
– Fişa informativă nr. 9: Măsuri de agromediu;
– Fişa informativă nr. 10: Servicii de consultanţă.
Toate fişele informative şi rapoartele de proiect SoCo pot fi descărcate de la adresa: http://soco.jrc.ec.europa.eu.
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Metode şi sisteme agricole nepericuloase pentru sol

Fişa informativă nr.

Practici de cultivare
nepericuloase pentru sol
Practicile de cultivare nepericuloase pentru sol pot contribui la o mai bună protejare a resurselor solului.
Principalele tipuri sunt culturile mixte, subsolajul şi executarea arăturilor urmărind curbele de nivel, fiecare
dintre acestea fiind tratată în continuare.

Culturile mixte

Ce sunt culturile mixte şi de ce sunt acestea utile?
Culturile mixte presupun cultivarea a două sau a mai multe culturi în rânduri alternative, pe fâşii alăturate de
lăţime variabilă sau în straturi diferite (culturi subînsămânţate) pe acelaşi teren, în timpul aceleiaşi perioade
de cultivare. Astfel, se promovează o interacţiune favorabilă între diferitele specii sau soiuri de plante.

Avantaje
Concurenţa şi complementaritatea plantelor selectate şi cultivate mixt în mod corespunzător cresc stabilitatea
generală a sistemului, inclusiv o rezistenţă semnificativă la dăunători, boli şi buruieni. Această metodă are
efecte pozitive asupra porozităţii şi biodiversităţii solului, susţine ciclurile substanţelor nutritive şi are drept
rezultat productivitatea crescută. În general, aceasta duce la o mai bună utilizare a resurselor disponibile

Dezavantaje
Combinaţiile de culturi din sistemele de culturi mixte trebuie atent selecţionate. Culturile mixte pot cauza
productivitate redusă faţă de culturile independente, în cazul în care acestea au drept rezultat o concurenţă
excesivă pentru resurse. Costurile pentru achiziţionarea seminţelor şi pregătirea răzoarelor de seminţe pot
fi destul de ridicate.

Exemple de reuşită
Culturi mixte în bazinul râului Svratka
(Republica Cehă)

Această zonă prezintă un risc ridicat de degradare a solului. Culturile
mixte (culturile subînsămânţate) reprezintă unul dintre principalele
moduri de soluţionare cu succes a riscurilor, fiind utilizate la scară
largă în această zonă, în special în cadrul agriculturii ecologice.
Culturile subînsămânţate (precum iarba şi lucerna) sunt semănate
în timp ce cultura principală (de exemplu grâul) este încă în creştere.
Prin urmare, aceste culturi au capacitatea de a împiedica eroziunea
solului şi pierderile de substanţe nutritive după recoltarea culturii
principale, precum şi de a creşte biodiversitatea supraterană. În
general, culturile mixte diminuează eroziunea hidrică şi eoliană,
reducerea materiei organice, contaminarea solului din surse difuze şi
pagubele de pe teren în zonă. Metoda este susţinută în cadrul unor
măsuri de agromediu care îi motivează pe agricultori să o aplice.

Sursa: Studiu de caz SoCo

Cultură intercalată de grâu, porumb
și în pe teren in pantă (Franţa)
(Sursa: Solagro, Franţa)
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Subsolajul

Ce reprezintă subsolajul şi de ce este util?
Aratul pe termen lung şi utilizarea continuă a utilajelor grele pot crea straturi tari adânci şi straturi
compactate de sol. Acestea pot împiedica creşterea rădăcinilor şi infiltrarea apei şi a substanţelor nutritive.
Subsolajul urmăreşte restabilirea proprietăţilor pierdute ale solului şi presupune afânarea straturilor
compactate de sol mai adânci decât arătura, fără a le răsturna. Adâncimea de lucru a adâncitorului de
brazdă trebuie stabilită în funcţie de gradul de compactare şi de conţinutul de umiditate al solului la această
adâncime.

Avantaje
Subsolajul are drept rezultat o mai bună creştere a rădăcinii, precum şi o mai bună infiltrare a apei şi a
substanţelor nutritive. Prin urmare, acesta ajută la reducerea alunecării stratului de suprafaţă şi sporeşte
productivitatea.

Dezavantaje
Subsolajul necesită multă energie. Această practică are un caracter de remediere, ceea ce înseamnă
că, dacă nu sunt înlăturate cauzele care determină compactarea şi structura săracă a solului, este posibil
ca straturile compactate să reapară în scurt timp. Subsolajul este mai puţin eficient în privinţa reducerii
compactării de suprafaţă care rezultă din gestionarea necorespunzătoare a efectivului de animale pe păşune.

Exemple de reuşită

Subsolajul în satul Belozem
(sudul Bulgariei)
Salinizarea reprezintă unul dintre principalele
procese de degradare a solurilor din sudul
Europei. În Bulgaria, există peste 35 000 de
hectare de soluri afectate de săruri. În Belozem,
40 % din suprafaţa de teren este afectată de
salinizare. S-a dovedit că subsolajul periodic
(până la 40-45 cm) remediază compactarea
şi salinizarea solurilor grele. Acesta creşte
infiltrarea apei şi scade deplasarea capilară
ascendentă a apelor subterane cu nivel ridicat
de săruri. De asemenea, acesta îmbunătăţeşte
drenarea solului şi poate facilita percolarea
sărurilor în exces din partea superioară a solului.
Cu toate acestea, efectul acestei practici este
de scurtă durată dacă nu se adoptă măsuri de
îmbunătăţire a solului.

Sursa: Studiu de caz SoCo

Subsolier (Sursa: Roger Langohr, Universiteit
Gent, Belgia)
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Fişa informativă nr.

Executarea arăturilor urmărind curbele de nivel

Ce reprezintă executarea arăturilor urmărind curbele de nivel
şi de ce este aceasta utilă?
Executarea arăturilor urmărind curbele de nivel presupune efectuarea de lucrări agricole, cum ar fi aratul,
brăzdatul şi plantarea de-a lungul curbelor de nivel (în unghiuri drepte faţă de cursul normal al scurgerii,
şi nu în susul şi în josul pantei). Aceasta urmăreşte crearea unei acumulări de apă pe suprafaţa solului şi
încetinirea vitezei de scurgere, oferind apei timpul necesar infiltrării în sol.

Avantaje
Executarea arăturilor urmărind curbele de nivel creşte capacitatea de infiltrare a solului şi reduce pierderea
apei şi eroziunea cauzată de lucrarea solului.

Dezavantaje
Pe pantele mai abrupte de 10 %, executarea arăturilor urmărind curbele de nivel trebuie combinat cu
alte măsuri, cum ar fi terasarea sau cultivarea în fâşii. Eficienţa aratului urmărind curbele de nivel pentru
conservarea apei şi a solului depinde de configuraţia sistemelor, dar şi de factori precum solul, clima,
aspectul pantei şi utilizarea terenului de pe câmpurile individuale.

Exemple de reuşită
Executarea arăturilor urmărind curbele de nivel în bazinul Guadalentín
(Murcia, Spania)
Eroziunea hidrică a fost în mod tradiţional considerată ca fiind principalul proces de degradare a solului din
această regiune. Executarea arăturilor urmărind curbele de nivel, limitarea culturii pe rânduri pe pantele
abrupte şi sistemele reduse de lucrări ale solului reprezintă principalele practici preventive adoptate.
Executarea arăturilor urmărind curbele de nivel a fost utilizată la scară largă de la includerea acesteia
în Codul de bune practici agricole (2001) şi a devenit obligatorie pentru această regiune în contextul
ecocondiţionalităţii, începând cu 2005. Executarea arăturilor urmărind curbele de nivel este foarte eficientă
în privinţa diminuării eroziunii hidrice.

Sursa: Studiu de caz SoCo

Lecturi suplimentare
http://soco.jrc.ec.europa.eu
ftp://ftp.fao.org/agl/agll/docs/lw8e.pdf
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Prezenta fişă informativă se bazează pe constatările proiectului “Agricultura durabilă şi conservarea solului”
(SoCo). Ea face parte dintr-un pachet de zece fişe, organizate în jurul celor trei subiecte principale ale
proiectului. Fişele tratează următoarele subiecte:
– Introducere:
– Fişa informativă nr. 1: Corelarea proceselor de degradare a solului, a practicilor agricole
nepericuloase pentru sol şi a măsurilor politice privind solul;
– Procesele de degradare a solului:
– Fişa informativă nr. 2: Eroziunea hidrică şi compactarea;
– Fişa informativă nr. 3: Reducerea materiei organice;
– Fişa informativă nr. 4: Salinizarea şi sodizarea;
– Metode şi sisteme agricole nepericuloase pentru sol:
– Fişa informativă nr. 5: Agricultura conservativă;
– Fişa informativă nr. 6: Practici de cultivare nepericuloase pentru sol;
– Fişa informativă nr. 7: Elemente de infrastructură ale fermei nepericuloase pentru sol;
– Politici privind solul:
– Fişa informativă nr. 8: Cerinţa privind păstrarea terenurilor agricole în bune condiţii agricole şi
de mediu (BCAM);
– Fişa informativă nr. 9: Măsuri de agromediu;
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Toate fişele informative şi rapoartele de proiect SoCo pot fi descărcate de la adresa: http://soco.jrc.ec.europa.eu.
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Fişa informativă nr.

Elemente de infrastructură ale
fermei nepericuloase pentru sol
Elementele de infrastructură ale fermei pot contribui
la o mai bună protejare a resurselor solului. Zoneletampon (sub numeroasele lor forme) şi terasele
sunt discutate în cele ce urmează.

Zonele-tampon

Ce sunt zonele-tampon şi de
ce sunt acestea utile?
Zonele-tampon sunt suprafeţe sau fâşii de teren
acoperite în permanenţă de vegetaţie. Acestea pot fi
utilizate de-a lungul râurilor, lacurilor, curbelor de nivel,
marginilor câmpului sau chiar în interiorul câmpurilor.
Următoarele reprezintă exemple de zone-tampon.
• Fâşiile de iarbă sunt suprafeţe ierboase
utilizate pentru colectarea sedimentelor
şi substanţelor poluante din câmpurile
adiacente înainte ca acestea să ajungă în
cursurile de apă sau în zonele sensibile.
• Gardurile vii sunt fâşii de tufişuri, utilizate
pentru a indica limitele unei proprietăţi
sau pentru a servi drept gard de protecţie
împotriva animalelor. De asemenea, acestea
pot avea un rol în filtrarea sedimentelor
şi a substanţelor poluante provenite din
câmpurile adiacente sau în prevenirea
dispersării pesticidelor, în special în
momentul pulverizării culturilor înalte.
• Cursurile de apă înierbate sunt canale
întinse, puţin adânci, mărginite de vegetaţie,
destinate deplasării apei de suprafaţă
de-a lungul terenului agricol fără a cauza
eroziunea solului. Plantele erbacee
încetinesc debitul de apă şi protejează
suprafaţa canalului împotriva eroziunii
produse de şiroire şi de rigole, în special
atunci când suprafaţa bazinului hidrografic
este relativ mare.
• Paravânturile sunt formate din şiruri de
copaci sau arbuşti. Acestea vizează
reducerea vitezei vântului şi a eroziunii
eoliene, protejând astfel culturile tinere şi
controlând spulberarea zăpezii şi a solului.

Perdea vegetală la marginea unui teren arabil
(Somerset, Marea Britanie) (Sursa: Geertrui
Louwagie)
• Zonele-tampon riverane sunt zone cu iarbă,
copaci sau arbuşti, adiacente cursurilor de
apă, care filtrează substanţele poluante.

Punerea în aplicare
Crearea de zone-tampon poate implica plantarea
de fâşii de iarbă, garduri vii sau şiruri de copaci
sau o combinaţie între acestea. Întreţinerea este,
în general, necesară pentru a asigura eficienţa
filtrării sau pentru a limita creşterea excesivă
care poate dăuna producţiei agricole. În unele
ţări europene, este obligatorie crearea de făşiitampon la marginile terenurilor cultivate care se
învecinează cu mase de apă.

Avantaje
Zonele-tampon pot reduce efectele eroziunii hidrice
şi eoliene. Prin urmare, acestea pot reduce în mod
semnificativ volumul de sedimente şi de substanţe
nutritive transportate de şiroaie către masele de
apă sau pot împiedica răspândirea pesticidelor
de la câmpuri în masele de apă, pe şosele sau în
alte zone. Paravânturile, în special, pot reduce la
jumătate viteza vântului pe o distanţă egală cu de
douăzeci de ori înălţimea copacilor şi pot intercepta
dispersarea substanţelor poluante din aer şi a
particulelor de sol. Prin urmare, acestea ajută la
reducerea costurilor operaţiilor de curăţare (cum
ar fi îndepărtarea sedimentelor). Zonele-tampon
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Terasarea

Ce reprezintă terasarea şi de
ce este utilă?

Perdea vegetală tradiţională utilizată drept
coridor pentru deplasarea faunei (County Sligo,
Irlanda) (Sursa: Geertrui Louwagie)
pot modifica forma unui peisaj. În timp, acestea se
pot transforma în habitate seminaturale, găzduind
o varietate de animale sălbatice pe terenul agricol
şi creând o reţea de coridoare pentru deplasarea
faunei şi a florei. Acestea sunt cele mai eficiente în
cazul în care sunt planificate ca parte a unui sistem
cuprinzător de conservare a resurselor. Zoneletampon pot asigura, de asemenea, bunuri de
consum utile (fructe, lemn, nutreţ etc.), contribuind
astfel la o producţie mai diversificată a fermei.

Dezavantaje
În anumite cazuri, zonele-tampon pot duce
la pierderea terenului productiv. Plantele din
zona‑tampon pot „concura” cu plantele cultivate
pentru resursele disponibile (în special în cazul
paravânturilor formate din copaci), iar spaţiul disponibil
pentru manevrarea utilajelor este redus. Întreţinerea
este necesară, astfel încât trebuie suportate costuri
suplimentare. În final, zonele-tampon atenuează
impactul, însă nu şi cauza degradării solului;
de exemplu, acestea filtrează particulele de sol
transportate de şiroaie, însă nu împiedică eroziunea.

Exemple de reuşită
Mai multe tipuri de zone-tampon sunt des întâlnite
în Europa. Irlanda şi Regatul Unit au cea mai
densă reţea de garduri vii din EU-27. Paravânturile
sunt răspândite în multe dintre numeroasele
câmpii întinse din Europa, iar cursurile de apă
înierbate sunt utilizate frecvent în Franţa.

Maslini pe terase cu margini pietruite în Les
Garrigues (Cataluña, Spania)
(Sursa Geertrui Louwagie)

Terasele în trepte sunt formate dintr-o serie de
platforme orizontale sau aproape orizontale
ridicate de-a lungul liniilor de nivel la intervale
adecvate şi susţinute, în general, de ziduri de
piatră. Terasarea este utilizată, în general, pentru
a face posibilă agricultura în pante, în care
gradientul şi adâncimea solului împiedică, în
mod normal, cultivarea, precum şi pentru a limita
scurgerea sau creşterea capacităţii solului de
reţinere a apei.

Punerea în practică
Panta este tăiată de-a lungul liniilor de nivel,
iar solul este deplasat pentru a forma trepte
orizontale în vederea cultivării. Este construit un
dig, format în general din pietre, pentru a susţine
terasa. Întrucât sunt necesare numeroase lucrări
de tăiere şi de umplere pe zonă unitară, este
posibil ca terasele în trepte să nu reprezinte
practica optimă pe solurile care se erodează cu
uşurinţă. Terasarea a fost utilizată foarte mult în
trecut şi încă se păstrează în unele zone ca parte
a patrimoniului cultural.

Avantaje
Terasarea facilitează cultivarea pe pante şi
determină reducerea scurgerii şi o mai bună
reţinere a apei. De obicei, menţinerea în stare
bună a teraselor vechi previne eroziunea şi
asigură conservarea peisajelor tradiţionale.

Dezavantaje

Agricultura durabilă şi conservarea solului

Metode şi sisteme agricole nepericuloase pentru sol

Fişa informativă nr.

Construcţia de noi terase necesită un volum ridicat
de muncă şi energie. De asemenea, acest lucru
presupune deplasarea unei cantităţi considerabile
de sol şi, prin urmare, are un impact considerabil
asupra peisajului şi a mediului, în general.
Terasele necesită un nivel ridicat de întreţinere şi,
dacă sunt abandonate, pot fi supuse eroziunii. Mai
mult decât atât, acestea se află deseori în regiuni
îndepărtate sau inaccesibile, din care, în general,
au dispărut lucrătorii calificaţi şi populaţia rurală.
Terasarea nu este adecvată, în general, pentru
agricultura care întrebuinţează utilaje grele şi de
mari dimensiuni.

Exemple de reuşită
Terasele ocupă suprafeţe întinse din regiunea
mediteraneeană (Spania, Portugalia, Grecia, Italia,
sudul Franţei, Cipru, Malta), unde sunt utilizate, în
general pentru vii şi plantaţii de măslini. Terasele
sunt păstrate drept caracteristici semnificative
ale patrimoniului cultural în numeroase programe
naţionale de dezvoltare rurală.

Terase cu viţă-de-vie
(Sursa: Agripublications European
Commission)

Lecturi suplimentare
http://soco.jrc.ec.europa.eu

Zone-tampon
http://www.fao.org/docrep/W2598E/W2598E00.htm

Terasarea
http://www.fao.org/docrep/T0321E/T0321E00.htm
http://www.fao.org/docrep/T1765F/T1765F00.htm
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Fişa informativă nr.

Cerinţa privind păstrarea terenurilor
agricole în bune condiţii agricole
şi de mediu (BCAM)
Context
Ecocondiţionalitatea face parte din politica agricolă comună, având numeroase implicaţii în ceea ce
priveşte conservarea solului. Ecocondiţionalitatea este un mecanism de control şi sancţionare care
determină reducerea sprijinului direct în cazul neîndeplinirii standardelor stabilite în domeniul mediului,
al sănătăţii publice, a animalelor şi a plantelor şi în domeniul bunăstării animalelor. Mai mult decât atât,
ecocondiţionalitatea face referire la cerinţa de a menţine terenurile în bune condiţii agricole şi de mediu
(BCAM). Statele membre stabilesc ce presupune acest lucru la nivel naţional sau regional, în conformitate
cu un cadru comun.
Ecocondiţionalitatea se aplică plăţilor directe de sprijin pentru venituri, precum şi majorităţii plăţilor de
mediu aplicate în cadrul dezvoltării rurale. Ecocondiţionalitatea se referă la „indicatorul de bază” sau la
„nivelul de referinţă” pentru măsurile voluntare de agromediu (fişa informativă nr. 9), în cadrul cărora se
acordă plăţi fermierilor care îşi asumă angajamente de mediu care depăşesc cerinţele obligatorii, inclusiv
standardele de ecocondiţionalitate.

Efectul asupra proceselor de degradare a solului
Cerinţa BCAM face referire la o serie de standarde referitoare la protecţia împotriva eroziunii solului, la
conservarea materiei organice şi a structurii solului, la evitarea deteriorării habitatelor şi la gestionarea
apei. Reducerea suprafeţei de sol sterp şi terasarea terenului în vederea consolidării contribuie direct
la prevenirea eroziunii solului, în timp ce gestionarea reziduurilor de recoltă şi rotaţia culturilor ajută la
conservarea materiei organice în sol. Conformitatea cu cerinţele de gestionare care vizează calitatea
habitatului şi a apei, cum ar fi păstrarea
caracteristicilor peisajului, constituirea de zonetampon de-a lungul cursurilor de apă sau evitarea
apariţiei vegetaţiei nedorite pot ajuta la controlarea
eroziunii hidrice şi este posibil să contribuie la
biodiversitatea solului. Păstrarea terenului ca
păşune permanentă are avantajul suplimentar
de a conserva materiile organice din sol. În final,
utilizarea corespunzătoare a apei pentru irigaţii
ajută la controlul salinizării şi al sodizării.
În general, ecocondiţionalitatea a crescut gradul
de conştientizare al fermierilor în ceea ce priveşte
degradarea solului, precum şi motivele legate de
mediu care au dus la introducerea standardelor
pentru prevenirea acesteia.

Covor vegetal între rânduri de viţăde- vie, folosit și ca îngrășământ verde
(Rheinland-Pfalz, Germania)
(Sursa: Geertrui Louwagie)
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Fişa informativă nr. 8: Cerinţa privind păstrarea terenurilor agricole în bune condiţii agricole şi de mediu
(BCAM)

Cadru comun pentru definirea BCAM (Regulamentul (CE) 73/2009 al Consiliului,
anexa III)
Obiect

Standarde obligatorii

Standarde opţionale

Eroziunea solului:
protejarea solului prin măsuri
adecvate

Acoperirea minimă a solului

Terasarea terenului în vederea
consolidării

Materiile organice din sol:
menţinerea nivelului de materii
organice din sol prin metode
corespunzătoare

Gestionarea miriştilor

Gestionarea minimă a terenului care
să reflecte condiţiile locale specifice
Standardele în materie de rotaţie
a culturilor

Structura solurilor:
menţinerea structurii solurilor prin
metode corespunzătoare
Nivelul minim de întreţinere:
asigurarea unui nivel minim de
întreţinere şi evitarea deteriorării
habitatelor

Utilizarea unor utilaje
corespunzătoare
Menţinerea particularităţilor
Densitatea minimă a şeptelului
peisajului, inclusiv, dacă este cazul, şi/sau regimuri corespunzătoare
a gardurilor, a iazurilor, a canalelor
şi a pomilor în aliniament, în grupuri
sau izolaţi şi a marginilor câmpurilor
Stabilirea şi/sau menţinerea
habitatelor
Evitarea apariţiei vegetaţiei nedorite Interzicerea defrişării măslinilor
pe terenurile agricole
Protejarea păşunilor permanente

Menţinerea plantaţiilor de măslini
şi a viţei-de-vie în condiţii
vegetative bune

Protejarea şi gestionarea apelor: Stabilirea de porţiuni de îndiguire
protejarea apelor împotriva
de-a lungul cursurilor de apă
poluării şi a formării de şiroaie şi În cazul în care utilizarea apei
gestionarea utilizării apei
în irigaţii este supusă autorizării,
respectarea procedurilor de
obţinere a autorizaţiilor

Interdicţie de ardere a miriștei (Finlanda)
(Sursa: Geertrui Louwagie)

Linie de pomi de-a lungul pășunii (County Sligo,
Irlanda) (Sursa: Geertrui Louwagie)

Agricultura durabilă şi conservarea solului

Politici privind solul

Fişa informativă nr.

Exemple de reuşită
Următoarele practici (asociate standardelor BCAM) s-au dovedit a avea succes în tratarea diverselor
aspecte ale degradării solurilor.
– Vizarea eroziunii hidrice
• Minimizarea suprafeţei cu sol sterp
		 Pe terenul agricol şi în zonele forestiere care conţin culturi subplantate, este necesar un strat vegetal
(plantat sau spontan) în perioada 15 noiembrie-1 martie, cu excepţia perioadei de desfăşurare a
lucrărilor de pregătire a solului pentru noua cultură (Portugalia).
• Gestionarea corespunzătoare a terenului care să reflecte condiţiile locale specifice
		 În cadrul parcelelor cu risc ridicat de eroziune a solurilor, cu excepţia loturilor de pământ terasate sau a
loturilor din zonele care fac parte din zone inundabile, nu este permisă plantarea de culturi temporare
şi nici a unei noi păşuni. Îmbunătăţirea păşunilor naturale permanente este permisă doar atunci când
solul nu este lucrat. Plantarea de noi culturi permanente este permisă doar în situaţiile considerate a fi
adecvate din punct de vedere tehnic de către autoritatea competentă (Portugalia).
		 Pe solurile în pantă care prezintă semne evidente de eroziune (cum ar fi prezenţa în număr mare
a rigolelor), este necesară canalizarea temporară a apei de suprafaţă cu ajutorul unor şanţuri de
scurgere imediat după însămânţare (Italia, în special în „Provincia Autonoma Bolzano/Bozen” şi în
Calabria).
– Vizarea reducerii materiei organice din sol şi a biodiversităţii solului
• Gestionarea miriştilor
		 Unele state membre extind acest standard dincolo de terenul arabil şi, de asemenea, interzic
incinerarea reziduurilor de recoltă (mirişte, paie, iarbă moartă, fân) pe pajişti (naturale sau
însămânţate) şi păşuni (Italia, în special în „Provincia Autonoma Bolzano/Bozen” şi în Calabria) sau
pe terenurile agricole (Estonia).
Metodele de îmbunătăţire, în general, a calităţii solului pe terenul arabil
• Agricultorii trebuie să completeze un „Raport anual privind protecţia solului” (RPS), constând într-o
evaluare simplă a riscurilor de deteriorare a structurii solului, de pierdere a materiei organice şi de
eroziune, care identifică măsurile de remediere urmând a fi puse în aplicare (Anglia, Regatul Unit).
Raportul privind protecţia solului permite alegerea opţiunilor de gestionare adecvate în diferitele
condiţii locale şi necesită o actualizare anuală pentru a reflecta evoluţia situaţiei.

Sursa: Sondaj SoCo privind aplicarea politicii europene şi studii de caz SoCo

Lecturi suplimentare
http://soco.jrc.ec.europa.eu

Margine riverană (County Sligo,
Irlanda) (Sursa: Geertrui Louwagie)
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Fişa informativă nr. 8: Cerinţa privind păstrarea terenurilor agricole în bune condiţii agricole şi de mediu
(BCAM)

Prezenta fişă informativă se bazează pe constatările proiectului “Agricultura durabilă şi conservarea solului”
(SoCo). Ea face parte dintr-un pachet de zece fişe, organizate în jurul celor trei subiecte principale ale
proiectului. Fişele tratează următoarele subiecte:
– Introducere:
– Fişa informativă nr. 1: Corelarea proceselor de degradare a solului, a practicilor agricole
nepericuloase pentru sol şi a măsurilor politice privind solul;
– Procesele de degradare a solului:
– Fişa informativă nr. 2: Eroziunea hidrică şi compactarea;
– Fişa informativă nr. 3: Reducerea materiei organice;
– Fişa informativă nr. 4: Salinizarea şi sodizarea;
– Metode şi sisteme agricole nepericuloase pentru sol:
– Fişa informativă nr. 5: Agricultura conservativă;
– Fişa informativă nr. 6: Practici de cultivare nepericuloase pentru sol;
– Fişa informativă nr. 7: Elemente de infrastructură ale fermei nepericuloase pentru sol;
– Politici privind solul:
– Fişa informativă nr. 8: Cerinţa privind păstrarea terenurilor agricole în bune condiţii agricole şi
de mediu (BCAM);
– Fişa informativă nr. 9: Măsuri de agromediu;
– Fişa informativă nr. 10: Servicii de consultanţă.
Toate fişele informative şi rapoartele de proiect SoCo pot fi descărcate de la adresa: http://soco.jrc.ec.europa.eu.
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Fişa informativă nr.

Măsuri de agromediu
Context
Politica de dezvoltare rurală a Uniunii Europene
asigură finanţarea pentru o gamă largă de măsuri
pe care statele membre sau regiunile le utilizează
pentru sprijinirea dezvoltării durabile a zonelor
rurale. Statele membre îşi stabilesc programele
de dezvoltare rurală (PDR) la nivel naţional sau
regional, conform necesităţilor şi astfel încât
să reflecte planurile de strategie naţională.
Programele de dezvoltare rurală sunt cofinanţate
de UE şi de statele membre.
Măsurile de dezvoltare rurală sunt structurate
în cadrul celor trei teme ale politicii, cunoscute
ca „axe tematice”: competitivitate, mediul şi
spaţiul rural, calitatea vieţii şi diversificarea
economică. Măsurile din cadrul acestor trei axe
pot viza degradarea solului pe terenul agricol.
Aceste măsuri includ instruire, modernizarea
fermei, plăţile pentru zonele cu handicap natural,

plăţile de agromediu, investiţiile neproductive,
agrosilvicultura şi împădurirea.
Măsurile de agromediu încurajează în mod
deosebit agricultorii să protejeze, să menţină şi să
amelioreze calitatea mediului pe terenul exploataţiei
acestora. Măsurile de agromediu pot fi concepute
la nivel naţional, regional sau local şi sunt, astfel,
adaptate unor anumite sisteme agricole şi unor
condiţii de mediu specifice. În sprijinul acţiunilor
care depăşesc cerinţele legale şi obligatorii,
măsurile de agromediu completează abordarea
BCAM (a se vedea fişa informativă nr. 8).
Planurile concrete ale angajamentelor de agromediu
sunt convenite de autoritatea de punere în aplicare
şi de agricultor prin intermediul unor contracte pe
perioade cuprinse între cinci şi şapte ani. Plăţile
de agromediu sunt calculate pe baza costurilor
suportate şi a pierderilor de venit provenind din
angajamente de agromediu specificate.

Lac de eroziune (Somerset, Marea Britanie) (Sursa:Geertrui Louwagie)
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Fişa informativă nr. 9: Măsuri de agromediu

Zonă tampon tradiţională între parcele de rapiţă (Schleswig-Holstein, Germania)
(Sursa: Stephan Hubertus Gay)

Efecte asupra proceselor de degradare a solului
Măsurile de agromediu care vizează protejarea, conservarea sau îmbunătăţirea solului urmăresc, în special,
eroziunea hidrică şi eoliană, contaminarea solului sau anumite proprietăţi fizice, chimice şi biologice ale
solului. Schemele care vizează în principal conservarea apei, a biodiversităţii sau a peisajului pot funcţiona
prin adoptarea unor practici de conservare a solului. În loc să se concentreze asupra unor practici individuale
de conservare a solului, măsurile de agromediu se pot concentra, de asemenea, asupra adoptării unor
sisteme agricole de protejare a mediului, cum ar fi agricultura conservativă sau agricultura ecologică.

Vizarea eroziunii hidrice
• Practicile conservative de lucrare a solului, cum ar fi semănatul direct în mirişte, în special în zonele
cu o valoare ridicată a biodiversităţii, pentru a sprijini biodiversitatea solului sau semănatul sub mulci
în combinaţie cu sistemele reduse de lucrări ale solului sau cu semănatul direct în mirişte: respectiv,
lăsarea reziduurilor de recoltă (în special paie) pe câmp (de obicei în timpul lunilor de iarnă) şi
însămânţarea direct sub mulci sau însămânţarea directă şi cultivarea fără inversiunea straturilor
• Culturile de vegetaţie de acoperire în timpul iernii
• Amenajarea şi menţinerea zonelor-tampon cultivate cu iarbă, a coridoarelor de iarbă sau a iazurilor
şi a digurilor de eroziune
• Construirea sau reconstruirea structurilor de reţinere a solului, cum ar fi terasele sau zidurile, pe
hotarele irigate ale câmpurilor în pantă

Vizarea reducerii materiei organice şi a biodiversităţii
• Utilizarea materiilor organice exogene în culturile arabile, cum ar fi gunoiul de grajd natural, stratul
vegetal, paiele etc.
• Tehnici ale agriculturii conservative, cum ar fi semănatul direct în mirişte, în zonele cu valoare ridicată
a biodiversităţii, în cadrul culturilor anuale
• (Conversia către) agricultura ecologică, în special prin reducerea resurselor, rotaţia culturilor şi
sporirea efectivului de animale. Se aşteaptă efecte secundare pozitive asupra contaminării locale şi
din surse difuze a solului.

Sursa: Sondaj SoCo privind punerea în aplicare a politicii europene

Agricultura durabilă şi conservarea solului

Politici privind solul

Fişa informativă nr.

Exemple de reuşită
Schema de agromediu a agriculturii ecologice (Murcia, Spania)
Această măsură vizează conservarea ecosistemelor, menţinerea sau creşterea fertilităţii solului şi a
conţinutului de materii organice, producţia de recolte care nu conţin reziduuri chimice şi reducerea poluării
chimice din surse agricole. În Spania există din anul 1992; în Murcia a început să fie aplicată din 2001. În
cadrul programului actual (2007-2013), agricultorii semnează un contract pe o perioadă de 5 ani, iar plăţile
diferă în funcţie de culturi. Aceasta este cea mai importantă schemă de agromediu din regiune, utilizând
57 % din buget, asigurând sprijin pentru 1 500 de ferme sau 30 000 de hectare, vizând o creştere de 25 % a
suprafeţei supuse agriculturii ecologice din regiune şi concentrându-se asupra zonelor naturale protejate.
Prescripţiile schemei pentru măsuri individuale sunt concepute de autorităţile regionale, în consultare cu
consiliul regional de reglementare a agriculturii ecologice şi organizaţiile agricole. Acestea din urmă au un
rol important în ajutarea agricultorilor în privinţa administrării măsurii şi îndeplinesc, de asemenea, funcţia
de consilieri.
Această măsură are un potenţial considerabil în ceea ce priveşte soluţionarea problemelor legate de
degradarea solului în regiune şi este relevantă, în principal, în zonele irigate. Alte caracteristici pozitive
sunt adaptarea sa la condiţiile regionale şi continuitatea în timp; de asemenea, importanţa sa îi asigură
continuitatea în viitor. Măsura este bine cunoscută şi destul de populară în rândul agricultorilor, în ciuda
sarcinii sale administrative foarte mari şi a finanţării limitate acordate participanţilor.

Sursa: Studiu de caz SoCo

Măsurile de agromediu s-au dovedit a fi de succes în generarea avantajelor
pentru sol, de exemplu:
• Măsurile de plantare a gardurilor vii în Piemonte (Italia) au avut un impact semnificativ asupra eroziunii
solului.
• În Austria, tehnicile de însămânţare directă a porumbului au avut drept rezultat reducerea cu 40 % a
eroziunii solului.
• Practicile agriculturii ecologice din Umbria (Italia) au contribuit la reducerea eroziunii solului în medie
cu 6.8 tone/hectar/an. Transformarea terenului arabil în pajişti a determinat reducerea eroziunii cu 30
tone/hectar/an.
• În Flandra (Belgia), calculele au indicat faptul că acoperirea cu vegetaţie reduce eroziunea solului cu
cel puţin 50 %.

Sursă: Evaluarea intermediară a Programului de dezvoltare rurală 2000-2006

Lecturi suplimentare
http://soco.jrc.ec.europa.eu

Utilizarea feromonilor în
viticultură permite limitarea
folosirii pesticidelor
(Rheinland-Pfalz, Germania)
(Sursa: Geertrui Louwagie)
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Fişa informativă nr. 9: Măsuri de agromediu

Prezenta fişă informativă se bazează pe constatările proiectului “Agricultura durabilă şi conservarea solului”
(SoCo). Ea face parte dintr-un pachet de zece fişe, organizate în jurul celor trei subiecte principale ale
proiectului. Fişele tratează următoarele subiecte:
– Introducere:
– Fişa informativă nr. 1: Corelarea proceselor de degradare a solului, a practicilor agricole
nepericuloase pentru sol şi a măsurilor politice privind solul;
– Procesele de degradare a solului:
– Fişa informativă nr. 2: Eroziunea hidrică şi compactarea;
– Fişa informativă nr. 3: Reducerea materiei organice;
– Fişa informativă nr. 4: Salinizarea şi sodizarea;
– Metode şi sisteme agricole nepericuloase pentru sol:
– Fişa informativă nr. 5: Agricultura conservativă;
– Fişa informativă nr. 6: Practici de cultivare nepericuloase pentru sol;
– Fişa informativă nr. 7: Elemente de infrastructură ale fermei nepericuloase pentru sol;
– Politici privind solul:
– Fişa informativă nr. 8: Cerinţa privind păstrarea terenurilor agricole în bune condiţii agricole şi
de mediu (BCAM);
– Fişa informativă nr. 9: Măsuri de agromediu;
– Fişa informativă nr. 10: Servicii de consultanţă.
Toate fişele informative şi rapoartele de proiect SoCo pot fi descărcate de la adresa: http://soco.jrc.ec.europa.eu.
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Fişa informativă nr.

Servicii de consultanţă
Context
Serviciile de consultanţă urmăresc sprijinirea agricultorilor în vederea îmbunătăţirii performanţelor globale
ale exploataţiilor lor. Acestea pot sprijini, de asemenea, protejarea, conservarea şi îmbunătăţirea resurselor
solului. Politica agricolă comună impune statelor membre instituirea unui sistem de consiliere agricolă.
Stabilirea şi utilizarea acestor servicii pot fi susţinute în cadrul politicii europene de dezvoltare rurală;
schemele naţionale sau regionale pot încuraja şi astfel de iniţiative.

Efecte asupra proceselor de degradare a solului
Majoritatea iniţiativelor de consiliere iau în calcul o serie de procese de degradare a solului şi se
concentrează asupra sistemelor agricole şi mai puţin asupra practicilor agricole individuale.

Consultant contribuind
la crearea unei hărţi
comprehensive de evaluare a
riscului de degradare a solului
(Somerset, Marea Britanie)
(Sursa: Geertrui Louwagie)

Informaţiile precise ajută fermierii să protejeze solul şi apa
(Republica Cehă)
În Republica Cehă, este aplicat un program sofisticat de consiliere pentru a sprijini punerea în aplicare
a Directivei privind nitraţii. Acest lucru a presupus o serie de ateliere regionale, distribuirea de pliante şi
furnizarea de informaţii privind gestionarea adecvată. Informaţiile sunt disponibile prin intermediul Sistemului
de identificare a parcelelor agricole (LPIS), o bază de date în care sunt înregistrate suprafeţele şi limitele
parcelelor agricole. Elaborat în 2004, LPIS din Republica Cehă este inovator prin modul în care integrează
datele de mediu în sistemul cadastral standard. Utilizatorii înregistraţi pot accesa informaţiile despre cerinţele
referitoare la Directiva privind nitraţii (de exemplu, restricţiile privind utilizarea îngrăşămintelor şi cerinţele
privind rotaţia culturilor), informaţii care sunt precise, specifice şi care vizează parcelele individuale. Sistemul
poate fi accesat prin internet şi utilizat de agricultori, consilieri agricoli şi inspectori.
Sistemul de identificare a parcelelor agricole a fost combinat cu date detaliate despre sol şi cu o model
digital de teren, care alcătuiesc baza pentru calcularea precisă a eroziunii solului. Au fost prevăzute
măsuri specifice antieroziune, inclusiv făşii de pământ nearat antieroziune, şanţuri, fâşii de iarbă şi poldere
de reţinere. Sistemul a fost, de asemenea, utilizat pentru localizarea a 100 000 de hectare pentru a fi
transformate în pajişti sau pentru punerea în aplicare a anumitor măsuri agronomice.

Sursa: Studiu de caz SoCo
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Fişa informativă nr. 10: Servicii de consultanţă

Tratarea eroziunii solului în regiunea Midi-Pyrénées (Franţa)
Utilizarea actuală a terenului agricol şi practicile agricole actuale din Midi-Pyrénées prezintă un risc ridicat
de eroziune. Consilierii tehnici joacă un rol central în tratarea dezvoltării agricole şi luarea în calcul a
acestui proces de degradare. De peste 20 de ani, Camera regională de agricultură a coordonat grupuri
de lucru pentru controlul eroziunii, iar din anul 2000 agricultura conservativă a devenit obiectivul central
de lucru. Pentru perioada 2007-2012 a fost înfiinţat un grup de lucru regional care să analizeze cele mai
avansate forme de agricultură conservativă. Acesta se bazează pe un parteneriat între Camerele de
agricultură, institutele tehnice şi asociaţiile de agricultori, care instituie între ele o reţea de ferme-model şi
un program de cercetare. Obiectivele sunt următoarele:
• dezvoltarea unor tehnici simplificate de lucrare a solului (sisteme reduse de lucrări ale solului sau
semănatul direct în mirişte) adaptate condiţiilor de sol şi climă ale sud-vestului Franţei;
• evaluarea avantajelor agronomice, economice şi de mediu ale acestor tehnici;
• definirea condiţiilor necesare pentru a transmite aceste informaţii agricultorilor şi consilierilor
agricoli.
Între timp, societăţile private promovează tehnici simplificate de lucrare a solului în Midi-Pyrénées. Acestea
vin în întâmpinarea necesităţilor fermierilor în ceea ce priveşte creşterea marjelor, precum şi mai buna
soluţionare a proceselor de degradare a solului în gestionarea propriei exploataţii. Fermierii plătesc o taxă
de 90 EUR /ha pentru aceste recomandări adaptate la nivel local.

Gravitatea percepută (suma punctajelor individuale pe o scară de la 0 la 5) a
degradării solului înainte şi după aplicarea agriculturii conservative (AC) în cadrul
a 14 ferme din regiunea MidiPyrénées (Franţa)
Eroziunea solului (eoliană)
Contaminare difuză
Pagube în exterior
Capacitate redusă de reţinere
Compactare
Eroziunea solului (hidrică)
Reducerea materiei organice

Suma punctajelor individuale

Punctaj înainte de punerea în aplicare a AC
SPunctaj după punerea în aplicare a AC

Sursa: Studiu de caz SoCo

Agricultura durabilă şi conservarea solului

Politici privind solul

Fişa informativă nr.

Un pas important în
protejarea solului: creșterea
conștientizării (Somerset,
Marea Britanie)
(Sursa: Ian Fenn)

Iniţiativa privind agricultura care protejează bazinele hidrografice (CSF)
(Anglia)
CSF (2006-2011) este o iniţiativă de parteneriat coordonată de Defra (Departamentul pentru Mediu,
Alimente şi Probleme Rurale din Anglia) împreună cu două organizaţii guvernamentale de mediu
(Agenţia de Mediu şi „Natural England”). Guvernul asigură finanţarea, în primii doi ani ai iniţiativei fiind
alocată suma de 25 de milioane GBP, inclusiv 5 milioane GBP pentru „Capital Grants Scheme”. Aceasta
urmăreşte încurajarea acţiunii voluntare din timp a agricultorilor în vederea reducerii poluării difuze a apei
şi a îmbunătăţirii practicilor de gestionare a solurilor şi a terenurilor în 40 de bazine hidrografice prioritare,
contribuind astfel la o serie de obiective politice, inclusiv implementarea Directivei-cadru privind apa.
Accentul se pune pe furnizarea de informaţii, consultanţă şi pe consolidarea capacităţilor.
Măsurile au avut succes în generarea unei mai mari conştientizări în rândul agricultorilor în legătură
cu o serie de probleme legate de poluarea difuză şi de practicile de gestionare a solurilor asociate
acestor aspecte. Prin finanţarea consilierilor de pe teren, capacitatea de tratare a gestionării solurilor
a crescut, intensificându-se accentul pus pe alte măsuri, inclusiv gestionarea mediului („Environmental
Stewardship”), care reprezintă principala măsură de agromediu din Anglia şi „Capital Grants Scheme”.
Deşi funcţionează de puţin timp, etapa de demarare a schemei s-a bucurat de un real succes. În cadrul
schemei, au fost efectuate peste 14 000 de recomandări destinate fermelor, inclusiv un număr ridicat cu
privire la gestionarea corespunzătoare a solului. Schema poate umple un mare gol în seria de politici
disponibile privind combaterea poluării difuze a apei şi a poluării solului din agricultură şi se poate bucura
de o susţinere considerabilă a părţilor interesate.

Sursa: Studiu de caz SoCo

Lecturi suplimentare
http://soco.jrc.ec.europa.eu
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Fişa informativă nr. 10: Servicii de consultanţă

Prezenta fişă informativă se bazează pe constatările proiectului “Agricultura durabilă şi conservarea solului”
(SoCo). Ea face parte dintr-un pachet de zece fişe, organizate în jurul celor trei subiecte principale ale
proiectului. Fişele tratează următoarele subiecte:
– Introducere:
– Fişa informativă nr. 1: Corelarea proceselor de degradare a solului, a practicilor agricole
nepericuloase pentru sol şi a măsurilor politice privind solul;
– Procesele de degradare a solului:
– Fişa informativă nr. 2: Eroziunea hidrică şi compactarea;
– Fişa informativă nr. 3: Reducerea materiei organice;
– Fişa informativă nr. 4: Salinizarea şi sodizarea;
– Metode şi sisteme agricole nepericuloase pentru sol:
– Fişa informativă nr. 5: Agricultura conservativă;
– Fişa informativă nr. 6: Practici de cultivare nepericuloase pentru sol;
– Fişa informativă nr. 7: Elemente de infrastructură ale fermei nepericuloase pentru sol;
– Politici privind solul:
– Fişa informativă nr. 8: Cerinţa privind păstrarea terenurilor agricole în bune condiţii agricole şi
de mediu (BCAM);
– Fişa informativă nr. 9: Măsuri de agromediu;
– Fişa informativă nr. 10: Servicii de consultanţă.
Toate fişele informative şi rapoartele de proiect SoCo pot fi descărcate de la adresa: http://soco.jrc.ec.europa.eu.
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