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Academicianul Mihail LUPAŞCU 
la 85 de ani 

(n. la 27 august 1928, s. Cuizăuca, azi r-nul Rezina)
Agronom, domeniul ştiinţifi c: fi totehnie şi 

producerea nutreţurilor.
Doctor habilitat în ştiinţe agricole (1971), 

profesor universitar (1972). Membru titular al 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1978). 

Academicianul Mihail Lupaşcu şi-a consacrat 
viaţa studierii aprofundate a culturilor furajere, des-
făşurând în acest scop o vastă şi prodigioasă acti-
vitate ştiinţifi că şi practică. A efectuat nenumărate 
experimente şi investigaţii în diferite zone ale repu-
blicii, contribuind la recunoaşterea valorii culturi-
lor furajere pentru ameliorarea situaţiei ecologice şi 
dezvoltarea agriculturii organice în ţară, programa-
rea recoltelor, crearea bazei furajere şi soluţionarea 
problemei proteinei vegetale în zootehnie.

Echipele de cercetători conduse de academicia-
nul Mihail Lupaşcu au realizat studii fundamentale 
în biologia culturilor furajere, elaborând sub aspect 
teoretic şi practic concepte de modelare a fi toceno-
zelor acestora. Astfel, a fost creată baza agrotehnică 
şi organizatorică pentru funcţionarea conveierului 
verde al asolamentelor furajero-cerealiere. Pen-
tru prima dată în Republica Moldova, s-au realizat 
cercetări complexe şi aprofundate în domeniul bio-
logiei, ecologiei şi agrotehnicii lucernei furajere şi 
semincere, în vederea stabilirii rolului acestei cul-
turi în menţinerea şi sporirea fertilităţii solului şi în 
combaterea eroziunii.

Au fost puse bazele ştiinţifi ce şi practice ale pro-
ducerii de nutreţuri în Republica Moldova, ramură 
ce  a devenit un segment important al agriculturii. 
Problema implementării noilor soiuri şi specii de 
culturi furajere se numără în permanenţă printre pri-
orităţile echipei de cercetători conduse de savantul 
Mihail Lupaşcu. 

Pentru prima dată în Republica Moldova a fost 

elaborat un sistem ştiinţifi c fundamentat de inten-
sifi care a uneia dintre cele mai importante ramuri 
ale economiei naţionale – producerea nutreţurilor 
pe pământuri arabile. Acest sistem prevede perfec-
ţionarea structurii suprafeţelor însămânţate, ţinând 
cont de valoarea culturilor furajere din punct de ve-
dere agrotehnic şi ecologic. Implementarea în cultu-
ra plantelor de câmp a noilor soiuri şi specii de cul-
turi furajere cu elaborarea schemelor asolamentului 
furajero-cerealier a permis obţinerea a 2-3 recolte 
pe an pe aceeaşi unitate de suprafaţă.

În elaborările lui Mihail Lupaşcu este prezentă 
pe larg concepţia privind stabilitatea agriculturii re-
publicii, prevenirea consecinţelor secetelor şi altor 
calamităţi naturale. Aceste şi multe alte probleme au 
fost prezentate spre examinare Prezidiului Acade-
miei de Ştiinţe a Moldovei, Academiilor Agricole 
ale Rusiei şi Ucrainei, Parlamentului şi Guvernului 
Republicii Moldova.

Activitatea savantului a fost apreciată la înalta-i 
valoare nu numai la noi în ţară, dar şi peste hotare. 
Pentru rezultatele obţinute în domeniul agriculturii, 
în anul 1977 i-a fost decernat Premiul de Stat pentru 
Ştiinţă şi Tehnică. În anul 1994, pentru monografi a 
Lucerna, se învredniceşte  de premiul „Gheorghe 
Ionescu-Şişeşti” al Academiei Române. Timp de 25 
de ani academicianul Mihail Lupaşcu a fost preşe-
dintele Comisiei zonale pentru elaborarea sistemu-
lui ştiinţifi c de gestionare a complexului agricol al 
ţării.

Printre cele peste 400 de lucrări ştiinţifi ce, in-
clusiv 23 de manuale, monografi i, broşuri, un loc 
aparte ocupă monografi a Agricultura ecologică şi 
producerea furajelor în Republica Moldova  (1998), 
în care sunt prezentate bazele ştiinţifi ce ale agricul-
turii republicii şi căile de tranziţie la o agricultură 
organică (ecologică). Această monografi e a avut un 
succes răsunător în ţară şi peste hotare.

Academicianul Mihail Lupaşcu s-a ocupat în 
mod deosebit de problemele actuale de stabilizare 
a agriculturii republicii şi de ameliorare a situaţi-
ei ecologice în agrolandşaft. În baza unei analize 
profunde, savantul a constatat că, drept rezultat al 
exploatării intensive şi, în multe cazuri, eronate a 
pământului şi a altor resurse naturale, în Republi-
ca Moldova s-a creat o situaţie ecologică precară, 
reducându-se în consecinţă simţitor stabilitatea 
producţiei agricole. Bazându-se pe rezultatele ex-
perimentelor multianuale, desfăşurate de diferite 
instituţii ştiinţifi ce din republică în scopul asigurării 
dezvoltării durabile a agriculturii, Mihail Lupaşcu a 
formulat principiile esenţiale ale stabilizării echilib-
rului ecologic în agrolandşaftul ţării. În opinia lui, 
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mai întâi de toate este necesar a obţine cel puţin un 
echilibru aproximativ între elementele sistemului 
agroecologic, prin sporirea substanţială a valorii 
terenurilor cu destinaţie agricolă, excluzând din cir-
cuitul agricol sectoarele în pantă, puternic expuse 
erodării, cu numeroase râpe (circa 250-300 mii ha), 
pentru ca acestea să constituie în structura generală 
a terenurilor agricole nu mai mult de 17-18 la sută.

Academicianul Mihail Lupaşcu atenţionează 
asupra faptului că, din cauza exploatării intensi-
ve a pământului, mai cu seamă prin aratul reali-
zat consecvent în procesul dezvoltării agriculturii 
în regiune, în ultimele decenii au fost valorifi cate 
tocmai 85-88 la sută din fondul funciar al ţării. În 
acest sens, Republica Moldova a depăşit multe ţări 
europene. Procesul dat, alături de aplicarea pe scară 
largă a sistemelor tehnogene de cultivare a plante-
lor agricole, s-a soldat  cu extinderea eroziunii şi a 
alunecărilor de pământ, cu pierderea catastrofală a 
humusului, cu poluarea solului, a bazinelor acvatice 
şi cu agravarea situaţiei fi tosanitare.

Savantul a criticat practica creării, în anii 1970-
1980 ai secolului trecut, a unor masive de livezi şi 
vii pe terenuri plate, adecvate pentru creşterea cul-
turilor de câmp, care a complicat organizarea terito-
rială şi aplicarea asolamentelor corecte.

Potrivit academicianului Lupaşcu, asigurarea 
cu cereale în Republica Moldova rămâne în conti-
nuare o problema de prima importanţă. În afară de 
sporirea productivităţii culturilor agricole la hectar, 
este oportun de însămânţat cu culturi cerealiere şi 
furajere o parte  din terenurile arabile plate, plantate 
anterior iraţional cu culturi multianuale (circa 80-
100 mii ha). Îmbunătăţirea structurii suprafeţelor în-
sămânţate va consolida baza furajeră a republicii. În 
acest scop culturile pentru producerea nutreţurilor 
verzi urmează să fi e cultivate pe suprafeţe irigabile. 
Se impune extinderea suprafeţelor ocupate de cul-
turile furajere intermediare, ceea ce va permite ob-
ţinerea a 2-3 recolte pe an, majorarea producţiei de 
proteină vegetală, precum şi îmbunătăţirea radicală 
a calităţii nutreţurilor.

În scopul combaterii eroziunii solurilor, optimi-
zării echilibrului de humus, îmbunătăţirii structurii 
şi altor caracteristici fi zico-chimice ale solului, aca-
demicianul Mihail Lupaşcu consideră necesară rea-
lizarea, în următorii 8-10 ani, a unui ciclu de creş-
tere a lucernei ori a sparcetei în cultură pură sau în 
amestec cu graminee multianuale pe toate pământu-
rile arabile. După un ciclu de 3-4 ani, aceste culturi 
îmbogăţesc solul cu 2-3 t de humus la hectar.

Savantul  susţine că trebuie lichidat cu fermitate 
şi în scurt timp decalajul dintre producere şi proce-

sare. Este inadmisibil ca roada crescută să se piardă 
din cauza lipsei de capacităţi de prelucrare. Pentru 
soluţionarea problemei, se impune elaborarea unui 
program complex special.

În afară de perfecţionarea structurii suprafeţe-
lor însămânţate şi de modernizare a industriei de 
prelucrare, sunt necesare optimizarea radicală a or-
ganizării teritoriilor gospodăriilor, distribuirea tere-
nurilor în asolament, plantarea perdelelor forestiere, 
ameliorarea solurilor degradate, construcţia de dru-
muri etc. Organizarea teritoriului şi crearea micro-
zonelor agroecologice se vor efectua luându-se în 
calcul structura morfologică a landşaftului. Această 
problemă este deosebit de actuală în legătură cu pri-
vatizarea pământului şi crearea gospodăriilor indi-
viduale.

În contextul concepţiei sistemului organic de 
luc rare a pământului, academicianul Mihail Lupaş-
cu atrage atenţia asupra necesităţii utilizării raţiona-
le a îngrăşămintelor organice şi bacteriene, deoare-
ce acestea reprezintă un factor important de refacere 
a fertilităţii solurilor şi de sporire a productivităţii 
culturilor agricole. Se impune utilizarea mraniţei, 
revenirea la procedeele vechi de preparare a com-
postului din mraniţă şi pământ, folosindu-se în aces-
te scopuri toate reziduurile fi totehnice. Arderea mi-
riştii şi a altor reziduuri vegetale, care pot fi  utilizate 
cu succes în calitate de îngrăşăminte, constituie o 
eroare agronomică, ba chiar – o crimă ecologică.

Academicianul Mihail Lupaşcu afi rmă că siste-
mul biologic de gospodărire prevede schimbări ra-
dicale în procesul de soluţionare a problemei protec-
ţiei plantelor de boli, dăunători şi buruieni. Accentul 
se va pune pe metodele de selecţie, agrotehnice şi 
biologice, bineînţeles, fără a exclude completa-
mente metodele chimice. Aşadar, este vorba despre 
aplicarea unui sistem unitar integrat de protecţie a 
plantelor.

În opinia academicianului, prin organizarea pro-
ducerii şi comercializării culturilor semincere s-ar 
putea aduce o contribuţie economică substanţială la 
dezvoltarea economiei ţării. Specializarea Republi-
cii Moldova în producerea de seminţe, în special, 
de porumb şi de fl oarea-soarelui, este justifi cată şi 
ar permite atât satisfacerea necesităţilor interne, cât 
şi obţinerea unei  surse reale de venituri. Esenţial 
poate fi  sporită şi producerea seminţelor de lucernă 
şi sparcetă.

În elaborările cercetătorului Mihail Lupaşcu 
sunt abordate mai multe aspecte ale perfecţionării 
metodelor de lucrare a pământului, această nece-
sitate fi ind condiţionată de trecerea de la sistemul 
tehnogen al agriculturii la cel organic. Astfel, din 
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cauza lucrării neraţionale, uneori haotice, a solului 
cu tehnică grea pe anvelope, are loc tasarea intensă 
a stratului arabil al solului, degradează structura şi 
proprietăţile fi zico-chimice ale acestuia. De aceea, 
urmează să se revină la lucrarea solului prin teh-
nologii „blânde”, fără răsturnarea brazdei, fapt ce 
ar permite păstrarea în sol a unor cantităţi maxime 
de îngrăşăminte organice din reziduuri în formă de 
mraniţă. În vederea folosirii mai raţionale a terenu-
rilor agricole, trebuie reanimat şi sistemul de semi-
ogor de lucrare a solului, pe larg practicat altădată 
în spaţiul nostru.

Academicianului Mihail Lupaşcu îi aparţine 
afi rmaţia că pilonul de bază al economiei naţio-
nale a fost şi rămâne complexul agroindustrial. A 
venit timpul să se treacă de la constatări şi discuţii 
inutile şi epuizante la măsuri concrete pentru solu-
ţionarea problemelor economice şi tehnologice cu 
care se confruntă agricultura Republicii Moldova, 
la găsirea unor căi adecvate de sporire a stabilită-
ţii agriculturii şi de ameliorare a stării ecologice a 
agrolandşaftului ţării.

Totodată, este de menţionat faptul că academi-
cianul Mihail Lupaşcu dovedeşte o atitudine deose-
bită faţă de aplicarea rezultatelor ştiinţei în practica 
de toate zilele. Aceasta se referă nu numai la im-
plementarea propriilor elaborări, dar şi la realizările 
altor savanţi.

Afl ându-se în fruntea Ministerului Agricultu-
rii şi în calitate de vicepreşedinte al Academiei de 
Ştiinţe, academicianul Mihail Lupaşcu a orientat 
activitatea subalternilor la accelerarea progresului 
tehnico-ştiinţifi c în toate domeniile complexului 
agroindustrial. 
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