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Folosirea tehnologiilor noi, 
aplicarea practicilor durabile, 
plantarea fâșiilor de protecţie, 

construirea bazinelor de acumulare 
a apelor pluviale - sunt câteva dintre 
măsurile și practicile prin care tot mai 
mulţi agricultori din R. Moldova își 
asigură roadele prognozate, în con-
diţiile unei clime mereu în schimbare. 

Victor Mătrăgună, de la Piatra, 
Orhei, este unul dintre ei. A revenit 
din Italia, după 19 ani de trai departe 
de casă, și a ales să facă agricultură în 
satul natal. Cultivă cereale – grâu, orz, 
porumb, floarea soarelui, lucernă. 
Spune că pentru a reuși a investit în 
utilaje performante, eficiente energe-
tic, apelând la resursele proprii, dar 
și la programe de susţinere pentru 
tineri în agricultură. Deși este la 
început de cale, tânărul fermier își 
dorește să înveţe cum să se adapteze 
provocărilor schimbărilor climatice 
în agricultură.

Potrivit experţilor, opţiunile pe 
care le au producătorii agricoli pen-
tru a se adapta sunt largi - de la cele 
tehnologice, până la îmbunătăţirea 
practicilor de gestionare a terenurilor. 
O enumerare succintă ar cuprinde 

rotaţia culturilor pentru cea mai bună 
utilizare a apei disponibile, adaptarea 
datele de semănat conform tiparelor 
de temperatură și ploi, folosirea unei 
varietăţi de culturi mai potrivite 
noilor condiţii meteorologice (de ex. 
mai rezistente la căldură și secetă), 
lucrarea minimă a solului. La acestea 
mai adăugăm plantarea de arbuști sau 
împădurirea pe mici zone pe teren 
arabil pentru reducerea scurgerii apei 
și acţionarea ca paravânt.

Din păcate, nu toţi producătorii 
agricoli depun eforturi pentru abor-
darea independentă a problemelor 
privind schimbările climatice.

„Schimbările climatice devin tot 
mai resimţite în sectorul agricol. 
Avem un proces de aridizare. Majo-
rările de temperatură și condiţiile 
meteorologice sunt haotice, neaștepta-
te, neprognozabile”, este de părere dr. 
hab., profesorul universitar Valerian 
Cerbari. Potrivit lui Cerbari, gradul 
de adaptare la schimbările climatice 

în agricultură depinde de sistemul de 
utilizare a solurilor, de păstrarea ferti-
lităţii efective a acestora prin aplicarea 
asolamentelor, cultivarea culturilor 
leguminoase perene și anuale ș.a.

Expertul în agricultură ecologică, 
Gheorghe Jigău, dr. conf. universitar, 
spune că este important să conștien-
tizăm că avem probleme cu schim-
bările climatice. Dar am putea să ne 
adaptăm mai ușor, dacă solurile nu 
ar fi extrem de degradate, fapt care 
sporește vulnerabilitatea lor la oricare 
dintre factorii induși de condiţiile de 
climă. „Solul nu mai are capacitatea 
de a face faţă secetei, chiar celei de 
scurtă durată, și altor cataclisme 
naturale cu care ne confruntăm”, 
accentuează expertul. Ce putem face? 
Jigău menţionează despre importanţa 
cunoașterii stării solurilor și identifi-
carea factoriilor care ar putea fi mobi-
lizaţi întru restabilirea lor. Iar în acest 
proces, sunt esențiale parteneriatul și 
conlucrarea între savant și fermier. 

Schimbările climatice reprezintă 
una dintre cele mai grave ameninţări 
cu care ne confruntăm. Un adevăr 
de neocolit este că ne aflăm într-o 
cursă contra cronometru, precum 
apreciază specialiștii în domeniu. 
Pentru o lume sustenabilă, cu emisii 
reduse de dioxid de carbon, rezilientă 
și ecologică pentru generaţiile de azi 
și de mâine este nevoie de implicarea 
tuturor și fiecăruia în parte, inclusiv 
în agricultură. 

Delia MORARU

Articol realizat de AJMTEM, cu 
suportul financiar acordat de Aso-
ciaţia Obștească EcoContact prin 
intermediul programului „Forumul 
cu privire la schimbările climatice în 
regiunea Parteneriatului Estic (CFE 
II)”. Acest program este finanţat de 
Uniunea Europeană, Cooperarea 
Austriacă pentru Dezvoltare și Crucea 
Roșie Austriacă.

Circa 150 de 
producători agrico-
li din zona de Nord 

şi Centru, reprezentanţi 
ai direcţiilor agricole din 
mai multe consilii raion-
ale, viitori specialişti în 
domeniu şi jurnalişti au 
participat, în perioada 
15-23 iunie 2017, la o se-
rie de seminare ştiinţifi co-
practice cu genericul Ziua 
Câmpului. 

Evenimentele au fost orga-
nizate în cadrul proiectului 
Agricultura Competitivă în 
Moldova (MAC-P), componenta Fortificarea 
capacităţilor în practici de management durabil 
al terenurilor, cu scopul de a demonstra perfor-
manţa obţinută de producătorii agricoli locali 
care au folosit tehnologii conservative, a prezenta 
avantajele economice obţinute, dar și de a face 
schimb de experienţă între fermieri privind vul-
nerabilităţile acestor noi abordări în agricultură.

La seminare au fost prezentate, în mod prac-
tic, rezultatele aplicării sistemului conservativ 
de agricultură cu toate elementele sale, inclusiv 
semănatul direct (no till), pe câmpuri cultivate 
cu grâu comun de toamnă, soia, orz și rapiţă. De 
remarcat că sistemul conservativ de agricultură, 
presupune cultivarea diferitor culturi în lipsa 
parţială sau totală a lucrării solului, în condiţiile 
în care cel puţin 30-35% din resturile culturii 
premergătoare sunt păstrate la suprafaţa acestuia.

Evenimentele s-au desfășurat pe teritoriul a 
trei raioane, iar gazde au fost fermieri cu expe-

rienţă, beneficiari ai programului de granturi 
post-investiţionale Managementul Durabil al 
Terenurilor, Nicolai Kiktenko - administrator 
al SRL Gospodarul-Rediu din Rediul de Sus, 
Fălești, Mihai Cerguţă – administrator al SRL 
Cimcazac, din Cimișeni, Criuleni și Gheorghe și 
Ion Panfil – conducători ai GŢ „Ion Panfil” din 
Plop, Dondușeni. 

Baza știinţifico-teoretică a seminarului a fost 
asigurată de cercetătorii Gheorghe Jigău și Sergiu 
Gavrilaș, care au prezentat evoluţia fertilităţii 
naturale a cernoziomurilor în condiţii de agricul-
tură sustenabilă, fiind evidenţiate tehnologiile, 
principiile și pilonii care stau la baza obţinerii 
unei recolte bune în cadrul unui sistem conser-
vativ de agricultură. 

Promovarea tehnologiilor conservative de pre-
lucrare a solului va continua pe parcursul anului 
2017 prin intermediul componentei Fortificarea 
capacităţilor în practici de management durabil al 
terenurilor, al proiectului MAC-P. Potrivit orga-

nizatorilor, în viitorul apropiat se vor 
mai desfășura alte două evenimente 
de acest gen în baza experienţei altor 
fermieri, beneficiari ai proiectului.

Precizăm că obiectivul de dezvol-
tare al proiectului MAC-P vizează 
sporirea competitivităţii sectorului 
agroalimentar al ţării prin susţinerea 
modernizării sistemului de manage-
ment al siguranţei alimentelor, facilita-
rea accesului producătorilor agricoli la 
pieţe și integrarea practicilor agricole 
de mediu și a celor de management 
durabil al terenurilor.

Elena SCOBIOALĂ

Bună dimineaţa!

Solidaritate
 

Lilia CURCHI

Am ajuns în 
Hamburg, 
G e r m a -

nia, cu două zile 
înainte de sosirea 

marilor lideri ai lumii la reuniunea 
G20 a statelor cu cele mai puternice 
economii. Inscripţii precum „Nu 
G20” sau „G20 - Bine ai venit în 
iad” sau „E nevoie de o altă politică” 
erau pe clădiri, placarde stradale, 
pe la ferestre. Atitudinea ostilă este 
generată de percepţia comună că G20 
este un forum problematic, lipsit de 
reprezentativitate, de transparenţă, 
fără participarea societăţii civile și fără 
capacităţi de implementare. Tot atunci 
începea și un „Summit al Solidarităţii 
Globale” – S20, o alternativă civică la 
G20, care a întrunit oameni de știin-
ţă, activiști și politicieni din întreaga 
lume. Organizat pe parcursul a două 
zile, S20 a abordat probleme precum 
sărăcia, exploatarea, opresiunea, răz-
boaiele, distrugerea naturii, rasismul, 
misoginia și homofobia. Din peisaj 
nu au lipsit nici protestele, iniţial sub 
forma unor marșuri pașnice, cu dan-
suri și cântece. Ulterior, s-a trecut la 
violenţe între protestatari anti-G20 
și forţele de poliţie, care au intervenit 
cu jeturi de apă și gaze lacrimogene 
pentru a dispersa mai multe adunări 
ilegale. Trebuie să recunosc că pentru 
prima dată am văzut cum arată un 
protest la nivel internaţional și că m-au 
trecut fiori. 

Dincolo de acestea, la „Summit-ul 
Solidarităţii Globale” – S20, care m-am 
convins încă o dată cât de multă atenţie 
este acordată problemelor globale de 
mediu – schimbarea climei, accesul la 
resurse naturale, dreptul la un mediu 
sănătos, la apă și agricultură durabilă, 
inegalitatea socială, pesticide. Aici 
am descoperit-o pe    Vandana Shiva, 
o proeminentă activistă de mediu 
din India.   A vorbit cu pasiune despre 
rolul societăţii civile și a politicienilor 
în salvarea resurselor de apă, păs-
trarea sănătăţii pământului, despre 
calitatea alimentelor, efectul industri-
alizării agriculturii și a Organismelor 
Modificate Genetic, despre gazele cu 
efect de seră și sistemul industrial 
de agricultură care distruge planeta. 
Vandana Shiva a accentuat consecin-
ţele monopolului corporaţiilor asupra 
sistemului alimentar - de la sămânţă 
până la fermă, de la magazin până pe 
masa noastră, acestea vor să deţină 
un control total asupra biodiversităţii, 
pământului și apei, asupra tipurilor de 
produse alimentare cultivate, prelu-
crate și distribuite. Iar în consecinţă, 
suferă procesele ecologice ale Pămân-
tului, sănătatea noastră și libertatea 
de a alege. 

După discursul său, bazat pe o 
experienţă de mai multe decenii de 
activism de mediu, am reușit să schimb 
câteva cuvinte cu Vandana Shiva și 
chiar să îi ofer un cadou din R. Mol-
dova – un exemplar al revistei NATU-
RA, ca simbol al unui efort comun 
de protecţie a mediului. De peste 20 
de ani, stă neclintită în faţa celor cu 
putere și bani și se pronunţă împotriva 
OMG. Mi-am amintit, în acele clipe, de 
munca aproape sisifică pe care o facem 
zi de zi, an de an, pentru menţinerea 
integră a naturii moldovenești, mi-am 
amintit cum grupuri de interese lobea-
ză favoruri în detrimentul mediului și 
a sănătăţii noastre. Dar avem și la noi 
acasă luptători, asemenea Vandanei 
Shiva, care ne inspiră și ne determină, 
iar graţie curajului și tenacităţii lor 
vom reuși, dacă vom fi solidari. Sunteţi 
pregătiţi?

Nici un ideal nu merită să te sacrifici pentru el, nimic nu se află deasupra vieţii. Pascal Bruckner

ACTUALITATEA

Ziua Câmpului la fermieri cu experienţă
Vânătorii cer dreptul la un 
măcel asupra animalelor

Deși fusese consultat și remis Guver-
nului în mandatul ex-ministrului 
Mediului, Valeriu Munteanu, pro-

iectul Hotărârii de Guvern cu privire la 
efectuarea vânătorii în sezonul de vânătoare 
2017 – 2018 a fost publicat repetat spre 
consultare. Dacă în prima versiune docu-
mentul interzicea vânatul la toate speciile, 
cu excepţia mistreţilor și vulpilor, versiunea 
a doua, semnată de vice-ministrul Mediu-
lui, Ion Apostol, permite generos vânarea 
a 20 000 de porumbei, 22 000 fazani, 25 
000 prepeliţe, 2700 gâște și 19 000 iepuri 
de câmp. Modificarea a fost cerută de 
Societatea Vânătorilor și Pescarilor, care 
nu a transmis Avizul la prima consultare 
și a cerut repetarea acesteia. Iar acum noul 
proiect de Hotărâre de Guvern dă apă la 
moara celor cu arma. 

Organizaţiile de mediu și-au exprimat 
nedumerirea faţă de această repetare a 
consultărilor organizate în așa fel încât să 
corespundă intereselor anumitor grupări și 
să legifereze aceste interese. Pe lângă asta, 
în Avizul său către Ministerul Mediului și 
către Guvernul Republicii Moldova, Miș-
carea Ecologistă din Moldova (MEM) a 
accentuat că cotele de recoltare în sezonul 
de vânătoare 2017-2018 sunt deosebit de 
mari și trebuie argumentate. Mai ales că 
nu există date publice privind efectivele 
populaţionale ale speciilor propuse pentru 
vânare sau privind starea generală a biodi-
versităţii în Republica Moldova. Un alt peri-
col major observat este și termenul înde-
lungat de vânare (porumbei și prepeliţe: 
19.08.2016 – 15.10.2017; fazani: 01.10.2017 
– 14.01.2018; gâște, raţe și păsări limicole: 
23.09.2017 – 31.12.2017. Aceasta coincide 
cu perioada când migraţia de toamnă este 
cea mai intensă, iar permisiunea de a vâna, 
în total, 27.700 de indivizi din aceste trei 
categorii garantează desfășurarea unui 
adevărat măcel al populaţiilor migratoare. 
De asemenea, în Avizul său, MEM a insistat 
asupra interzicerii vânatului inclusiv în 
ariile protejate de stat proaspăt desemnate 
- zonele Emerald, precum și bine-cunoscu-
tele sit-uri Ramsar, care găzduiesc efective 
importante de păsări sălbatice. 

 Dar Ministerul Mediului nu a ţinut cont 
de propunerile Mișcării Ecologiste din 
Moldova și a altor organizaţii de mediu, căci 
proiectul Hotărârii de Guvern a fost trimis 
către Guvern, fără a include vreo sugestie a 
societăţii civile. Oare va permite Guvernul 
măcelul dorit de vânători?

Irina POALELUNGI

Schimbările climatice şi agricultura: 
cu gândul la generaţiile de mâine
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Gheorghe Jigău analizează fertilitatea soluluiGheorghe Jigău analizează fertilitatea solului


