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ABSRACT 
In this paper we intend to set out the top most terms which define the 

significance of no-tillage system & cover crops in nowadays agriculture and the 
connection of this with the conservative agricultures ground rules. 

The paper answers to the following questions: which are the principles of 
conservative agriculture, which are the new paradigms of nowadays agriculture,  
what is no-till, why cover crops, which are the benefits and limits of no-tillage & 
cover crops system and how can it be applied.    

No-tillage, no-herbicide, cover crops management and crop rotation offer a 
vital soil-building and weed management strategy for the famers. 
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Sistemul no-tillage – componentă a tehnologiilor conservative.  
Un nou mod de producţie agricolă - agricultura conservativă, (AC) 

a fost promovată începand cu anul 2001 la conferinţele bianuale desfăşurate 
sub egida FAO [6]. AC cuprinde o familie de sisteme de tehnici de cultură 
care se axează pe trei principii: prelucrarea minimă a solului, acoperirea 
permanentă solului şi combinaţiile de 
culturi în timp (rotaţiile) şi spaţiu (asociaţiile de culturi) [4], [6], [14]. 

Lucrările solului (arătura, praşila, discuirea) sunt absente sau 
excepţionale. Covorul vegetal (mulciul) poate fi constituit din resturile 
vegetale ale culturii anterioare, de vegetaţie mărunţită adusă şi întinsă la 
suprafaţa solului (mulci mort de provenienţă forestieră sau agricolă) sau, din 
culturi acoperitoare care ocupă terenul înainte de cultura de principală sau 
plante cultivate în asociere cu cultura principală (mulci viu) [1].  

Acoperirea permanentă a solului înlocuieşte unele din funcţiile 
lucrărilor solului (asigură dezburuienarea) şi conduce la protejarea solului 
de intemperii, la stimularea proceselor biologice responsabile cu 
structurarea solului, la îmbogăţirea organic şi biologic a solului şi la 
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optimizarea disponibilizării nutrienţilor pe de-o parte prin intensificarea 
fluxului acestora în soluţia solului şi diminuarea scurgerilor sau levigării, 
conferind astfel, o creştere a eficienţei îngrăşămintelor natural [3], [4], [10].   

AC consideră sistemul de cultură numit semănat direct în covor 
vegetal, că răspunde celor trei condiţii impuse de acest tip de agricultură. 

Studiul şi implementarea practică a aşa numitelor tehnologii 
conservative - considerate şi  ameliorative, încă de acum o jumătate de 
secol, au fost determinate mai mult de îngrijorarea comunităţilor umane faţă 
de intensificarea proceselor degradării solului şi a altor resurse ale mediului 
înconjurător; ca urmare a practicării agriculturii convenţionale şi a greşelilor 
tehnologice, decât de securitatea alimentară. Tehnologiile conservative 
contribuie substanţial la ameliorarea şi îmbunătăţirea stării de fertilitate şi 
productivitate a solului şi în consecinţă, a altor resurse de mediu, dar, pot 
atinge cu prisosinţă şi dezideratul agriculturii ecologice, respectiv - 
securitatea alimentului.  

Cea mai importantă componentă a sistemelor tehnologice 
conservative, ca şi în cazul celor convenţionale, o reprezintă lucrarea solului 
- modul de afânare, de prelucrare - şi introducere a seminţei. In agricultura 
conservativă, lucrările solului sunt abandonate sau reduse la minimum 
pentru că acestea favorizează degradarea solului prin deprotejarea materiei 
organice, pierderea stabilităţii structural, pierderea biodiversităţii şi 
creşterea erodabilităţii solurilor cultivate [10], [12]. 

Sistemul „no-tillage”, sinonim cu: semănat direct, semănat în 
fantă, fără lucrare, sistem cu mulci, sistem în mirişte, sistem ecologic, 
zero till, no-till, zero tillage, se bazează pe introducerea seminţei direct în 
miriştea culturii premergătoare, fără a efectua nici un fel de lucrare 
anterioară de afânare a solului, cu excepţia deschiderii concomitent cu 
semănatul a unei benzi foarte înguste (fantă), de numai câţiva centimetri, 
pentru a permite introducerea seminţelor în sol. Pentru practicarea acestui 
sistem sunt necesare maşini speciale de semănat, care să asigure 
concomitent deschiderea fantei şi introducerea seminţelor. Alte lucrări ca: 
arătura, discuirea, grăpatul, praşilele mecanice etc., necesare în sistemul 
convenţional, nu se mai efectuează în cazul celui de faţă, suprafaţa solului 
după semănat rămâne practic, acoperită aproape în totalitate cu resturi 
vegetale. 

Pentru a menţine sau chiar îmbunătăţi fertilitatea solului şi pentru a 
realiza o agricultură durabilă, este necesară stoparea prelucrării mecanice a 
solului şi menţinerea acestuia în permanenţă acoperit cu un strat vegetal. 
Cantităţile adecvate de resturi vegetale ce pot fi adăugate sistemului pot fi: 
mai mult de 6 tone/ha/an de substanţă uscată organică – în zonele semiaride 
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şi mai mult de 10 tone/ha/an – în zonele umede. Este imposibil de realizat o 
agricultură durabilă şi în acelaşi timp să se practice prelucrarea mecanică 
intensă a solului [8]. 

Completarea sistemului no-tillage cu tehnica culturilor protectoare 
folosite ca sursă de materie organică sau ca mulci vegetal de protecţie, 
poate fi considerată garanţia sustenabilităţii agricole şi a securităţii 
alimentului.  

Efectele pozitive ale culturilor protectoare se explică prin: 
 protejarea solului la suprafaţă împotriva factorilor agresivi 

(precipitaţii, radiaţie solară, vânt), 
 creşterea conţinutului de materie organică din stratul superficial de 

sol, iar în timp (7-10 ani) şi în orizonturile mai adânci,  
 asigurarea hranei diferitelor vieţuitoare din sol şi de la suprafaţa 

solului,  
 asigurarea protecţiei culturilor împotriva buruienilor, 
 stimularea biodiversităţii, etc.  
 printr-o gospodărire adecvată a resturilor vegetale apare şi o cale 

eficientă de „sechestrare” a carbonului în sol.  
Paradigme vechi şi noi ale agriculturii.  
Trecerea de la sistemele convenţionale de lucrare a solului la cele 

conservative nu a fost simplă şi a dat naştere la o mulţime de întrebări la 
care au fost necesare răspunsuri pertinente, bine fundamentate ştiinţific, 
parte dintre ele fiind obţinute prin cercetări fundamentale şi aplicative 
realizate în condiţii specifice locale, cele mai multe fiind însă rezolvate şi 
confirmate, prin practicarea perseverentă a sistemelor conservative de 
fermieri din ţări cu tradiţie în îmbunătăţirea calităţii vieţii. Majoritatea 
întrebărilor referitoare la valabilitatea acestor sisteme au ca sursă noile 
paradigme ale agriculturii. Aceste noi paradigme sunt consecinţa efectelor 
negative înregistrate în sustenabilitatea solului; în sustenabilitatea arealului 
învecinat al unei ferme sau teren cultivat şi nu în ultimul rând în 
sustenabilitatea ecosistemului. 
 
Paradigme vechi: 

 
Paradigme noi: [2] 

1. Este obligatorie prelucrarea 
solului pentru cultura plantelor: 

1. Nu este necesară prelucrarea 
solului pentru cultivarea plantelor: 

2. Încorporarea resturilor vegetale cu 
ajutorul uneltelor (maşinilor 
agricole) 

2. Resturile vegetale rămân la 
suprafaţa solului ca mulci, 

3. Solul trebuie să rămână în repaus 3. Solul trebuie să fie în permanenţă 
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săptămâni sau luni. acoperit. 
4. Solul trebuie să se încălzească 
datorită radiaţiei solare directe. 

4. Reducerea temperaturii solului. 

5. Arderea resturilor vegetale, uneori 
admisă. 

5. Interzisă arderea mulciului. 

6. Accent puternic pe procesele 
chimice din sol. 

6. Accent puternic pe procesele 
biologice din sol. 

7. Protecţia chimică – prima opţiune. 7. Protecţia biologică – prima 
opţiune. 

8. Îngrăşământul verde şi rotaţia 
culturilor sunt opţionale. 

8. Rotaţia culturilor şi îngrăşământul 
verde sunt obligatorii. 

9. Eroziunea solului acceptată ca un 
proces inevitabil pe terenurile în 
pantă (îndeosebi cea cauzată de 
ploile intense). 

9. Eroziunea solului este considerată 
doar un simptom al unui 
management deficitar al solului, iar 
pentru acele ecosisteme sau terenuri 
există o serie de metode de stopare şi 
ameliorare. 

Sistemul no-till & cover crops respectă în totalitate aceste 
paradigme, iar efectele pozitive ale acestuia asupra solului, terenului arabil, 
terenului învecinat şi în ansamblu, asupra ecosistemului (apa, aer, sol, 
biodiversitate) sunt diverse. 

 
Avantajele sistemului semănat direct în strat vegetal protector. 
Sistemul semănat direct în strat vegetal protector oferă numeroase 

beneficii, pe care agricultura convenţională cu prelucrare intensă a solului, 
nu le poate marca: 
 Reducerea necesarului de manoperă la unitatea de suprafaţă; 
 Timp salvat: 40-50% faţă de sistemul convenţional, prin eliminarea unei 

serii de lucrări specifice fiecărui tip de cultură şi simplificării procesului 
de prelucrare a solului; 

 Reducerea traficului maşinilor agricole pe suprafaţa cultivată; 
 Reducerea consumului de combustibil cu 40-50% faţă de sistemul clasic 

şi a consumului total energetic, prin eliminarea fertilizanţilor minerali şi 
a pesticidelor; 

 Îmbunătăţirea productivităţii unităţii agricole pe termen lung; 



271 
 

 creşterea pe termen lung, cu cel puţin o clasă, a gradului de fertilitate al 
solului datorită îmbunătăţirii stării fizice, chimice şi biologice şi a 
reducerii riscului degradării prin, destructurare, eroziune şi compactare; 

 Reducerea eroziunii solului, prin reducerea traficului, reducerea 
volumului de sol agresat mecanic, protecţia permanentă a suprafeţei 
solului prin mulciul vegetal obţinut din cultura protectoare, 
îmbunătăţirea însuşirilor fizice etc; 

 Îmbunătăţirea profilului agricol al solului prin creşterea adâncimii şi 
îmbunătăţirea fizico-biologică a solului (drenaj, regim aero-hidric, 
materie organico, microorganisme şi viermi folositori, etc);  

 Îmbunătăţirea infiltraţiei apei şi creşterea rezervei de apă din sol, prin 
crearea unui strat poros mai adânc datorită resturilor vegetale rămase în 
urma culturilor din rotaţie şi îmbunătăţirii însuşirilor bio-fizice ale 
solului, protejării suprafeţei soluluiîmpotriva evaporaţiei,etc; 

 Îmbunătăţirea condiţiilor de vegetaţie a plantelor cultivate sub aspectul 
condiţiilor de dezvoltare a sisitemului radicular; a disponibilizării 
elementelor nutritive din sol (îndeosebi prin îmbunătăţirea conţinutului 
de humus, a regimului azotului în sol, a diminuării levigării formelor 
solubile ale nutrienţilor ş.a.), a reducerii stresului apei în perioadele 
secetoase (prin diminuarea evaporaţiei din stratul superficial al solului, 
scăderea temperaturii solului cu aprox. 20C în straturile mai adânci, 
reducerii consumului de apă specific buriuienilor ş.a.); a reducerii 
concurenţei buruienilor, a reducerii atacului de boli şi dăunători în 
situaţia gestionării corespunzătoare a rotaţiei şi culturilor protectoare, 
etc; In timp ce solul este acoperit şi orizonturile superioare de sol nu 
sunt perturbate, mecanismele de reglare biologică se activează: 
reducerea infestării suplimetare, reducerea presiunii şi propagării unor 
dăunători sau agenţi patogeni [3], [7],[11], [15]. Micşorarea compactării, 
raportată întregului profil de sol; 

 Micşorarea pierderii carbonului din sol; 
 Mărirea biodiversităţii, prin creşterea activităţii biologice din sol şi 

folosirea unui număr mare de specii cultivate atât în cadrul rotaţiei ca şi 
culturi de bază, cât şi a celor însămânţate pentru mulci; 

 Îmbunătăţirea calităţii apelor de suprafaţă, prin reducerea eroziunii, 
neutilizarea fertilizanţilor minerali sau a gunuiului de grajd, 
neîncorporarea îngrâşământului verde,reducerea potenţielului de 
formare de seminţe al buruienilor etc.  
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Cum putem asocia culturile protectoare cu sistemul semănat 
direct? 

Culturile protectoare sunt culturi folosite tradiţional ca îngrăşământ 
verde, dar cu menţiunea că in sistemul no-till/cover crops, acestea nu se 
încorporează în sol pentru descompunere, ci rămân la suprafaţa solului ca 
mulci vegetal cu rol de îngrăşământ verde cu încorporare biologică şi rol 
de protecţie împotriva îmburuienării. 

Însămânţarea culturilor protectoare se realizează în pauzele dintre 
culturi, astfel încât la instalarea culturii de bază, cultura protectoare să fie 
preferabil în fenofaza de îmbobocire-înflorire, iar masa vegetativă pe care o 
dezvoltă să fie cât mai mare. 

Realizarea mulciului vegetal din aceste culturi protectoare se face 
înainte de semănatul direct prin aplatizarea şi zdrobirea culturii cu ajutorul 
unor tăvălugi speciali, astfel încât întreaga masă vegetativă să fie lipită pe 
sol, iar tulpinile zdrobite, pentru încetarea circulaţiei sevei prin plante.  

 
Este recomandat ca în momentul semănatului direct la cultura de 

bază, descompunerea mulciului vegetal să fie deja începută (partea care se 
găseşte la contactul plantelor cu solul). 

Grupe de plante pretabile ca şi culturi protectoare: 
 gramineele anuale: iarba de Sudan, orzul de toamnă, secara de 

toamnă, chiar şi grâul de toamnă sau ovăzul;  
 leguminoase anuale şi perene (mazărichea, lupinul, uneori sparceta, 

trifoiul roşu; 
 pentru suprimarea buruienilor sunt preferate iarba de Sudan şi secara 

sau orzul de toamnă, 
 pentru creşterea potenţialului nutritiv al solului sunt recomandate 

leguminoasele sau combinaţiile între leguminoase şi ovăz, orz sau 
grâu. 
Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească o bună cultură 

protectoare sunt:  
 pretabilitate la semănat direct,  

 
Realizarea mulciului vegetal din culturile protectoare pentru no-till 
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 perioadă de vegetaţie scurtă 
 capacitate de creştere şi acoperire a solului rapidă,  
 cost redus al seminţelor,  
 sistem radicular fibros (care lasa multe resturi vegetale în sol), sau 

cu capacitate de reţinere a azotului,  
 producţie de biomasă mare,  
 capacitate de concurenţă a buruienilor mare şi  
 fără nici un risc de concurenţă (alelopatică sau interspecifică) a 

culturii de bază.  
Culturile  pretabile la sistemul no-tillage/cover crops: 

 cerealele păioase  
 porumbul,  
 soia,  
 floarea soarelui,  
 fasolea,  
 ceapa, 
  usturoiul,  
 vărzoasele semănate în câmp,  
 tomatele semănate în camp,  
 castraveţii,  
 dovlecii,  
 pepenii ş.a.,  

Culturile cu pretabilitate redusă la sistemul no-tillage/cover crops: 
 cartoful,  
 sfecla,  
 morcovul şi alte rădăcinoase,  
 tutunul, 
 inul,  
 canepa. 

                       
CONCLUZII 

 
AC prezintă un mare potenţial pentru toate tipurile de exploataţii 

agricole si ecosisteme agroecologice. Aceasta este de un mare interes pentru 
micile exploataţii, pentru cele cu potenţial limitat de producţie, pentru care 
reducerea timpului şi forţei de muncă reprezintă un ţel prioritar. 

No-tillage & cover crops poate fi considerat un înlocuitor de succes 
al altor sisteme convenţionale sau chiar minime în orice exploataţie 
agricolă. 
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AC reprezintă un camp de cercetare aplicativă extrem de incitant şi 
eficient, în acelaşi timp. 
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