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REZUMAT

al tezei de doctorat

INFLUENŢA ARĂTURII ASUPRA PROPRIETĂŢIILOR
SOLULUI ŞI PRODUCŢIEI

 LA CULTURA DE PORUMB BOABE, ÎN CONDIŢIILE
JUDEŢULUI TIMIŞ

elaborată de ing. Schneemann Nicolae Marcus, sub conducerea ştiinţifică a Prof.univ.dr.ing.

Gheorghe Cârciu, de la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului

„Regele Mihai I al României” din Timişoara

Dezvoltarea intensivă şi modernizarea permanentă a agriculturii, reprezintă în prezent o

constantă majoră, de primă necesitate, a creşterii economice, ridicării bunăstării întregului popor.

Fără o agricultură intensivă, modernă, nu se vor putea ridica pretenţii cu privire la

obţinerea unor producţii ridicate, cu un preţ de cost cât mai scăzut.

Mecanizarea lucrărilor agricole constituie o activitate de bază în agricultură şi acţionează în

strânsă dependenţă cu factorii biologici, cu potenţialul solului, cu chimizarea şi irigaţiile, executând

o influenţă favorabilă asupra creşterii producţiilor agricole.

Tehnologia clasică de prelucrare a solului practicată în prezent pe cea mai mare parte din

terenurile României reprezintă o succesiune de operaţii realizate cu scopul de a obţine un pat

germinativ adecvat pentru  cultura dată.

În ţara noastră arătura cu plugul cu cormană, practicată de mii de ani rămâne lucrarea de

bază aplicată de majoritatea fermelor agricole.

Arătura este cea mai importantă lucrare a solului, fiind numită  şi lucrarea de bază. În

prezent în ţara noastră în majoritatea cazurilor arătura se execută cu plugul cu cormană.Prin arături

se realizează îmbunătăţirea tuturor factorilor calitativi ai solului.

Arătura influenţează procesele fizice, chimice şi biologice din sol ca urmare a modificării

regimului de aer.Cu toate acestea în ţara noastră la ora actuală se practică   două sisteme de lucrare

a solului, respectiv sistemul convenţional (clasic) şi sistemul neconvenţional.

În cadrul sistemului convenţional (clasic) principala  caracteristică o constituie  arătura cu

plugul cu cormană prin care se întoarce brazda. Acest sistem este aplicat pe plan mondial, pe cca.
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55% din suprafaţa arabilă. Acesta prezintă următoarele avantajele : obişnuinţa în executarea

lucrărilor solului, încorporarea resturilor vegetale, a buruienilor şi a seminţelor acestora, siguranţa

în funcţionare datorită construcţiei simple a plugului, efectul de afânare (mobilizarea intensă a

solului).

Caracteristica principală a sistemului neconvenţional de lucrare a solului prevede

renunţarea la arătura cu plugul cu cormană total sau periodic, raţionalizarea numărului de lucrări şi

păstrarea la suprafaţa solului a cel puţin 15-30 % din totalul de resturi vegetale. Sistemul

neconvenţional se aplică pe cca. 45% din suprafaţa arabilă pe plan mondial şi se estimează o

extindere la 60% în următorii 20 de ani.

Indicatorii după care se apreciază calitatea arăturii sunt următorii : epoca de executare a

arăturii,  stabilită în funcţie de cerinţele agrotehnice, respectarea adâncimii de lucru, gradul de

bolovănire, gradul de încorporare a resturilor vegetale, îngrăşămintelor şi amendamentelor, gradul

de vălurire, neastuparea şanţului ultimei brazde, lipsa greşurilor.Influenţa greşelilor care se fac

după arătură depinde foarte mult de calitatea arăturii (Penescu A. şi Ciontu C., 2001).

Dintre proprietăţiile fizice ale solului care influenţează în mare măsură fertilitatea lui, o

importanţă deosebită o are structura. Aceasta influenţează regimul de apă, aer şi substanţele

nutritive din sol.Dată fiind importanţa structurii pentru fertilitatea solului, ea trebuie menţinută,

refăcută sau îmbunătăţită.

Pentru pevenirea proceselor de degradare a terenurilor cultivate, este obligatoriu

conservarea unei bune structuri prin evitarea unui număr mare de treceri şi folosirea unor sisteme

adecvate de maşini şi utilaje care la o trecere să execute mai multe operaţii tehnologice.

Densitatea aparentă este o funcţie a structurii şi microstructurii, texturii, conţinutului de

humus. Pentru fiecare tip de sol există o densitatea aparentă de echilibru. Solul, după ce este afânat,

în timp , se aşază (datorită greutăţii proprii, precipitaţiilor etc.) şi dacă nu sunt intervenţii exagerate

ajunge la desitatea aparentă specifică (de echilibru), (Budoi Gh. şi Penescu A., 1996).

Valorile densităţii aparente sunt în strânsă corelaţie cu gradul de tasare a solului.Ele

oscilează frecvent între 1-2 g/cm3, fiind mai mici la solurile bogate în humus şi bine structurate

(Blaga Gh. şi colab., 2005).

Porozitatea totală depinde de textură şi structură şi este importantă deoarece determină

prezenţa simultană şi în proporţie optimă a apei şi aerului în sol, ceea ce condiţionează o bună

fertilitate a solului (Săulescu N., şi colab., 1968). De asemenea, porozitate împreună cu densitatea

aparentă influenţează greutatea stratului care se mobilizează la executarea lucrărilor solului.

Porozitatea totală a solului se modifică în strânsă corelaţie cu densitatea aparentă, iar raportul între

porozitatea capilară şi cea necapilară depinde în mare măsură de mărimea agregatelor structurale

(Guş P., Rusu T., 1999).

Pentru a aprecia starea de aşezare a solului, valorile absolute ale densităţii aparente sau ale

porozităţii totale,  nu pot fi interpretate  corespunzător, întrucât semnificaţia practică a acestora este
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diferită de la un sol la altul în funcţie de textura acestuia. Indicatorul care cuprinde atât densitatea

aparentă (porozitatea totală) şi ţine cont şi de textura solului este gradul de tasare (Popa N.D.,

2007).

Diminuarea fenomenului de compactare produs de trecerile cu utilajele agricole poate fi

realizat şi prin crearea, de la înfiinţarea culturii a unor ,,culoare de trecere,, corelate cu ecartamentul

şi dimensiunile pneurilor precum şi cu lăţimea de lucru a maşinilor de semănat şi a celor pentru

efectuarea tratamentelor în perioada de vegetaţie.

Variaţia umidităţii în stratul de sol lucrat şi mai ales în partea sa superioară se

caracterizează printr-o dinamică foarte accentuată, modificări importante putându-se produce în

numai câteva zile atât într-un sens cât şi în celălalt. Astfel de modificări au loc datorită

schimbărilor meteorologice dar pot fi favorizate şi de stare fizică necorespunzătoare a solului sau

de lucrări culturale executate neraţional (Cârciu Gh., 2002).

Literatura de specialitate nu pune la îndoială importanţa deosebită a lucrării de arat în

procesul de acumulare şi păstrare a apei în sol, condiţie esenţială pentru obţinerea unor producţii

stabile şi ridicate. Rezerva de apă acumulată în sol este mai mare în cazul lucrării de arat efectuate

în toamnă şi mai redusă în cazul lucrării solului cu plugul fără răsturnarea brazdei, cizelul, grapa cu

discuri şi semănatul direct.

SCOPUL: Cercetarile efectuate urmăresc influenţa arăturii asupra unor proprietăţi ale

solului şi producţiei la cultura de porumb boabe, pe diferite tipuri de sol din perimetrul judeţului

Timiş.

OBIECTIVE:

- alegerea localităţilor, a tipului de sol şi a punctelor de prelevare a probelor de sol;

- prelevarea de probe de sol şi efectuarea analizelor de laborator cu privire la:

-densitatea aparentă;

-porozitatea totală;

-gradul de tasare;

-umiditatea solului;

- rezerva de apă din sol.

- calculul producţiei;

- prelucrarea şi interpretarea rezultatelor.

Cercetările s-au desfăşurat pe perimetrul următoarelor localităţi: Lovrin, Beba Veche,

Teremia Mare, Comloşu Mic, Giarmata, Fibiş, Sudriaş, Jupani şi Fârdea.
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Figura 5.1. Harta Judeţului Timiş

Arătura ca şi lucrare de bază a solului şi principalul factor luat în studiu, a avut o foarte

mare influenţă atât asupra însuşirilor fizice ale solului cât şi asupra regimului hidric.Lucrarea de

arat s-a executat în toamnă.Pe lângă lucrarea de arat  au fost şi alţi factori care au influenţat

cercetătile efectuate, precum : tipul plugului (s-au folosit cormane culturale), adâncimea arăturii,

lucrările de întreţinere a culturii şi data prelevării  probelor de sol.

Tehnologia folosită a fost cea clasică.Pentru fertlizare s-au folosit îngrăşăminte complexe

înainte de semănat şi îngrăşăminte pe bază de azot în timpul perioadei de vegetaţiei.Pentru

combaterea buruienilor s-au administrat erbicide preemergente şi  postemegente şi o praşilă

mecanică când s-au aplicat şi îngrăşămintele pe bază de azot.

În cadrul cercetărilor efectuate s-a luat în calcul şi producţia de boabe/ha, aceasta pentru a

pune în valoare potenţialul productiv al fiecărui tip de sol.Producţia obţinută a fost în corelaţie cu

tipul de sol, nota de bonitare, respectiv clasa de calitate a solului.

Pentru realizarea obiectivelor propuse s-au prelevat probe de sol de pe fiecare tip de sol de

pe teritoriul fiecărei localităţi.

Valorile monoclimatice ale Banatului sunt determinate de poziţia geografică, căreia îi este

specifică o anumită circulaţie a maselor de aer, circulaţie care este imprimată de centrii de acţiune

de origine dinamică sau de cei de acţiune termică. Modul cu care aceste tipuri de mase de aer

influenţează regimul termic şi regimul pluviometric imprimă Banatului o climă temperată.

Pentru caracterizarea condiţiilor de climă a perimetrului cercetat s-au folosit datele de la

staţiile meteorologice Lovrin, Timişoara şi Lugoj, cu perioade de funcţionare îndelungată, care

oferă o gamă diversificată de date.

Condiţiile climatice ale zonei în cei doi ani au fost favorabile culturii de porumb boabe.

Din punct de vedere termic, temperatura aerului în majoritatea lunilor a depăşit media multianuală.

Temperaturile înregistrate în anul 2013 au fost superioare temperaturilor înregistrate în anul 2014.
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Precipitaţiile atmosferice înregistrate la Lovrin în anul 2013, în perioada aprilie-

septembrie au fost de 258,80 mm, înregistrându-se un deficit de 93,20 mm.În anul 2014 distribuţia

precipitaţiilor a fost neuniformă cu toate că suma acestora a fost de 403,10 mm.În anul 2013 la

Timişoara, în perioada aprilie-septembrie s-au înregistrat 285,40 mm, comparativ cu media

multianuală care a fost de 352,20 mm, deficitul fiind de 66,80 mm.În anul 2014 în perioada aprilie-

septembrie cantitatea de precipitaţii a fost peste media multianuală, însă şi în acest caz distribuţia

acestora a fost neuniformă.La Lugoj cantitatea de precipitaţii înregistrată  în anul 2013 a fost de

658,70 mm, iar  în anul 2014 a fost de 737,30 mm, în ambele cazuri depăşind cu mult media

multianuală.

I. Influenţa arăturii asupra unor însuşiri fizice ale solului  pe diferite tipuri de sol

Rezultatele de ansamblu obţinute pe solurile luate în studiu susţin că evoluţia

însuşirilor fizice ale solului, constând  în : densitatea aparentă, porozitatea totală şi gradul de tasare,

este influenţată de acţiunea factorilor naturali de pedogeneză, cât şi de acţiunea factorului antropic,

prin lucrări de cultivaţie tot mai intense.

ANUL 2013

În condiţiile solului Cernoziom tipic,  de la LOVRIN,  densitatea aparentă  este foarte

mică spre mică (1,23-1,25 g/cm3), în stratul arat  (Ap A-prelucrat) şi mijlocie spre mică (1,45-1,35

g/cm3) în orizontul  Am A-molic.Porozitatea totală prezintă în primăvară valori mari la suprafaţă

(53,23 %)  şi mici în adâncime ( 44,15 %).Gradul de tasare indică un sol netasat la suprafaţă (- 7,96

%) şi slab tasat în toamnă (7,36 ).

Cernoziomul tipic, de la BEBA VECHE,  prezintă  o densitatea aparentă  mică (1,23-1,25

g/cm3) în orizontul  Ap:A-prelucrat, în timp ce în orizontul  Am A-molic  densitatea aparentă creşte

la 1,63 g/cm3 . Porozitatea totală este mare (53,76 %) în primăvară la suprafaţă şi mică în toamnă

(40,74 %). Gradul de tasare indică un sol netasat spre slab tasat (-6,03 %) în orizontul  Ap:A-

prelucrat în primăvară şi puternic tasat  (21,08 %) vara, la adîncimea de 30-40 cm.

Solul Cernoziom tipic, de la TEREMIA MARE,  prezintă însuşiri fizice specifice solurilor

zonale cu texturi mijlocii.În stratul arat (Ap: A-prelucrat) respectiv 23 cm, densitatea aparentă este

foarte mică (1,20-1,25 g/cm3), porozitatea totală este foarte mare spre mare (55,06-53,36 %),  iar

gradul de tasare este afânat spre netasat (-11,20 – - 8,01 %). În orizontul Am:A-molic, densitatea

aparentă rămâne mică (1,26 g/cm3),  porozitate totală rămâne mare (53,33 %) şi  gradul de tasare

indică un sol care rămâne netasat (- 5,81 - - 8,06 % ).

Cernoziomul cambic,de la COMLOŞU MIC, se identifică prin valori ale densităţii

aparente  cuprinse între  1,20 g/cm3 în primăvară şi 1,49 g/cm3 în toamnă, o porozitate totală foarte

mare la suprafaţă (54,20 %) şi un grad de tasare de la -12,88 % (afânat) până la slab tasat (3,89 %)

în toamnă.
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 Trecerea de la zona de câmpie la zona de deal se reflectă direct asupra însuşirilor fizice ale

Preluvosol vertic, de la GIARMATA. Densitatea aparentă este foarte mică (1,15 g/cm3 ) în

primăvară şi creşte în toamnă la 1,58 g/cm3 .Porozitatea totală este mare în primăvară (54,55 %) şi

foarte mică în toamnă pe adâncimea 20-40 cm (38,04-41,41 %).Gradul de tasare indică un sol

puternic tasat (25,10 %).

Eutricambosolul amfigleic, de la FIBIŞ, se carcaterizează prin valori extreme ale

însuşirilor fizice.Densitatea aparentă în primii 10 cm atât în primăvară cât şi în vară este extrem de

mică (0,98-1,09 g/cm3), porozitatea totală extrem de mare (63,02 %), gradul de tasare cu valori de

la foarte afânat (-25,74 %) la puternic tasat (19,20 %).

Luvosolul albic-stagnic,  de la SUDRIAŞ se caracterizează prin însuşiri fizice specifice

solurilor zonale cu texturi mijlocii stagnogleizate puternic, ceea ce influenţează vizibil valoriile

densităţii aparente, valori care ajung la 1,60-1,62 g/cm3 .Porozitatea totală este foarte mare (52,04-

55,97 %) în orizonturile superioare şi  mică la adâncimea de 20-30 cm (40,00 %).Gradul de tasare

indică un sol afânat în primii 20 de cm (-10,53 - -16,29 %).

Conţinutul mic de argilă pe care îl conţine Aluviosolul gleic, de la JUPANI, influenţează

relevant însuşirile fizice ale solului.Densitatea aparentă prezintă valori foarte mici la suprafaţa

solului (1,15-1,22 g/cm3), şi valori mijlocii (1,43-1,49 g/cm3) pe adâncimea 20-50 cm, în vară şi în

toamnă.Porozitatea totală pe întregul parcurs al anului este foarte mare pe adâncimea 0-20 cm

(54,65-57,09 %). Pe aceeaşi adâncime gradul de tasare prin valorile sale 54,65-57,09 % indică un

sol afânat.

Zona de deal pe care se află amplasat Luvosolul  stagnic,  de la FÂRDEA,  precum şi

conţinutul mai mare de argilă, se reflectă asupra densităţii aparente, a cărei valori sunt cuprinse

între 1,27 g/cm3 şi 1,50 g/cm3 .Porozitatea totală este mare în primii 20 de cm  (49,81-51,69 %) şi

mijlocie pe adîncimea 20-50 cm (43,98-46,06 %).Gradul de tasare indică un sol netasat la suprafaţă

(-5,43 – -1,60 %) şi moderat tasat în adâncime (11,54 %).

ANUL 2014

În condiţiile  Cernoziomului tipic, de la LOVRIN, densitatea aparentă a crescut de la 1,20

g/cm3 în stratul arat, la 1,48 g/cm3 în adâncime.Porozitatea totală a oscilat între 54,37 % în stratul

arat şi 44,15 % la adâncimea 20-30 cm.Gradul de tasare prezintă valori între -10,28 % în stratul arat

şi + 10,24 % la adâncimea 20-30 cm.

În anul 2014  pe Cernoziomul  tipic, de la BEBA VECHE densitatea aparentă a crescut de

la 1.25 g/cm3 în stratul arat, la 1.64 g/cm3 în toamnă.Porozitatea totală a variat între 53,00 % în

stratul arat şi 39,03 % în toamnă pe adâncimea 30-40 cm.Gradul de tasare a oscilat între - 4,53 % în

stratul arat şi + 22,30 % la adâncimea 30-40 cm.

În perioada aprilie-septembrie 2014,  densitatea aparentă la Cernoziomul tipic, de la

TEREMIA MARE,  a crescut  de la 1,22 g/cm3 în stratul arat,  la 1,33 g/cm3 în toamnă.Porozitatea
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totală a variat între 54,31 % în stratul arat şi 50,37 % la adâncimea de 20-30 cm, iar gradul de

tasare a oscilat între -9,68 % în stratul arat şi – 2,30 % în toamnă, ceea ce indică un sol netasat.

Cernoziomul cambic, de la COMLOŞU MIC, se defineşte prin valori ale densităţii

aparente cuprinse între 1,19 g/cm3 şi 1,49 g/cm3.Porozitatea totală a variat între 54,58 % în stratul

arat şi 43,56 % în toamnă.Gradul de tasare a oscilat între -13,67 % în stratul arat şi + 9,92 % în

toamnă, respectiv de la afânat la slab tasat.

În locaţia de la GIARMATA pe un  Preluvosol vertic, densitatea aparentă a crescut de la

1.12 g/cm3 în stratul arat, în primăvară,  la 1.58 g/cm3 în toamnă,  la adâncimea de 40-50

cm.Porozitatea totală a oscilat între 55,73 % în stratul arat şi 38,76 % în stratul 40-50 cm, respectiv

de la mare la foarte mică cu o uşoară scădere în toamnă.Gradul de tasare indică un sol netasat la

suprafaţă (-9,80 %) şi puternic tasat (+ 24,09 %) în stratul restrictiv.

Valoarea densităţii aparente pe Eutricambosolul amfigleic, de la FIBIŞ,  a crescut de la

1.13 g/cm3 în stratul arat la 1.60 g/cm3 în stratul restrictiv. Porozitatea totală a variat între 57,36 %

în stratul arat şi 40,96 % în stratul restrictiv, respectiv de la foarte mare la mică cu o uşoară scădere

în toamnă Gradul de tasare a oscilat între -14,45 % în stratul arat şi +17,71 în stratul restrictiv,

respectiv de la afânat la moderat tasat.

În condiţiile anului 2014, densitatea aparentă la Luvosolul albic-stagnic, de la SUDRIAŞ  a

crescut de la 1,20 g/cm3 în stratul arat, la 1,68 g/cm3 în stratul restrictiv.Porozitatea totală a avut

valori cuprinse între 55,22 % în stratul arat (foarte mare) şi 37,78 % în stratul restrictiv (mică).

Gradul de tasare a oscilat între -14,73 % în stratul arat şi + 21,34 % în stratul restrictiv,  respectiv

de la afânat la puternic tasat.

Aluviosolul gleic, de la JUPANI, cu un nivel al apei freatice la 1,0-2,0 m, se diferenţiază

de celelalte tipuri de sol prin modificarea în permanenţă a valorilor indicilor fizici ai

solului.Densitatea aparentă în anul 2014 a crescut de la 1.15 g/cm3 în stratul arat,  la 1.57 g/cm3 în

stratul restrictiv, respectiv de la foarte mică la mijlocie.Porozitatea totală a variat între 57,09 % în

stratul arat şi 42,28 % în stratul restrictiv, în timp ce gradul de tasare a oscilat între -16,37 % în

stratul arat şi + 12,09 % în stratul restrictiv.

Luvosolul stagnic, de la FÂRDEA, este specific solurilor zonale din zonă.În anul 2014

densitatea aparentă a crescut de la 1.29 g/cm3 în stratul arat la 1.53 g/cm3 în stratul restictiv,

respectiv de la mică la mijlocie.Porozitatea totală a variat între 50,57 % în stratul arat şi 42,91 % în

stratul restictiv, iar gradul de tasare a oscilat între - 3,22 % în stratul arat şi + 13,79 % în stratul

restictiv.

II.Influenţa arăturii asupra umidităţii actuale şi rezervei de apă din sol

ANUL 2013

În anul 2013 atât umiditatea solului cât şi rezerva de apă a solului au prezentat valori mai
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mari în primăvară (aprilie) datorită cantităţii mai mari de precipitaţii din luna martie.Aportul redus

al precipitaţiilor din perioada aprilie-septembrie a determinat un nivel mai mic atât al umidităţii

solului cât şi al rezervei de apă din sol.

În cazul Cernoziomului tipic,  de la LOVRIN, umiditatea solului oscilează între 23,77 %

pe adâncimea 20-30 cm şi 26,86 % pe adâncimea 40-50 cm, în timp ce rezerva de apă este de 1690

m3/ha.În vară umiditatea solului în orizontul de la suprafaţă este de 17,05 %, ceea ce determină o

rezervă de apă a solului de doar 1295 m3/ha.În septembrie, datorită cerinţelor mai reduse ale

porumbului faţă de apă, umiditatea solului prezintă valori mai mari comparativ cu luna iulie şi o

rezervă de apă în sol de 1335 m3/ha.

În condiţiile solului., de la BEBA VECHE, umiditatea solului în primăvară prezintă valori

cuprinse între 21,26 % - 23,55 %  şi o rezervă de apă a solului de 1712 m3/ha.Umiditatea solului

prezintă valori apropiate  atât în vară cât şi în toamnă   (adâncimea 0-10 cm : vară – 16,18 %,

toamnă – 16,75 %).Rezerva de apă a solului ajunge la 1272 m3/ha în vară şi la 1324 m3/ha în

toamnă.

Cernoziomul tipic, de la TEREMIA MARE, se remarcă prin valori mai mari ale umidităţii

solului în primăvară (26,00-28,20 %).Rezerva de apă a solului este de 1680 m3/ha în primăvară şi

de 1297 m3/ha în toamnă.

Cernoziomul cambic, de la COMLOŞU MIC, prezintă valori apropiate ale umidităţii

solului în primăvară (23,97-24,60 %).Datorită  distribuţiei uniforme a precipitaţiilor din perioada

aprilie-septembrie rezerva de apă a solului  prezintă valori aproximativ egale (1273 m3/ha în iulie şi

1275 m3/ha în septembrie.

Umiditatea solului în locaţia de la GIARMATA, pe Preluvosolul  vertic,  se caracterizează

prin valori ale umidităţii solului în primăvară cuprinse între 23,52 % şi 25,31 %  şi între 14,73 % şi

18,98 % în toamnă. Rezerva de apă a solului de la 1670 m3/ha în primăvară, ajunge la 1235 m3/ha

în toamnă.

Datorită precipitaţiilor căzute cu câteva zile înainte de recoltatul probelor de sol din luna

aprilie, solul Eutricambosol amfigleic, de la FIBIŞ, se caracterizează prin valori apropite ale

umidităţii solului în primăvară,  cuprinse între 24,04 % şi 25,46 %, cu o rezervă a apei din sol de

1654 m3/ha.Lipsa precipitaţiilor din perioada de vară îşi pune amprenta asupra valorii rezervei de

apă din sol,  din vară şi toamnă, aceasta fiind de 1296 m3/ha şi respectiv 1328 m3/ha.

Suprafaţa cvasiorizontală cu denivelări de 10-20 cm pe care se găseşte amplasat Luvosolul

albic-stagnic, de la SUDRIAŞ, influenţează în mod direct atât umiditatea solului cât şi rezerva de

apă din sol.Umiditatea solului în primăvară în stratul arabil este în jur de 26,00 % şi de 22,04 % la

adâncimea de 40-50 cm.În vară şi în toamnă umiditatea solului prezintă valori apropiate.

Condiţiile de luncă, cu o arie larg depresionară, pe care se află amplsat Aluviosolul gleic,

de la JUPANI, favorizează  în primăvară valori mai mari şi apropiate ale umidităţii solului pe

adâncimi (0-10 cm : 25,18 % şi – 40-50 cm : 25,03).Nivelul ridicat al apei freatice (1,0-2,0 m) este
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în corelaţie directă cu rezerva de apă din sol, 1648 m3/ha în primăvară, 1305 m3/ha în vară şi 1384

m3/ha în toamnă.

Zona de deal, de la FÂRDEA,  cu suprafaţa slab înclinată pe care este amplasat

Aluviosolul gleic, a influenţat valoarea umidităţii solului şi a rezerva de apă din sol.Umiditatea

solului a fost de 23,75 % la adâncimea de 0-10 cm şi de 21,30  la adâncimea de 40-50 cm. Rezervei

de apă din sol, este de 1235 m3/ha în vară şi de 1275 m3/ha în toamnă.

ANUL 2014

Deficitul de precipitaţii din primele luni ale anului 2014 determină valori mai mici în

primăvară (aprilie), atât ale umidităţii solului cât şi a rezervei de apă din sol.Cantitatea mare de

precipitaţii înregistrată în lunile mai (197,10 mm) şi septembrie (105,70 mm) la Lovrin, mai

(124,80 mm) şi iulie (169,00 mm) la Timişoara, mai (132,60 mm) şi iulie (133,40) la Lugoj au

determinat valori superioare ale umidităţii solului şi a rezervei de apă în vară (iulie) şi în toamnă

(septembrie), comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2013.

În cazul  Cernoziomului tipic, de la LOVRIN, deficitul de precipitaţii din primele luni ale

anului 2014 a determinat valori mai mici ale umidităţii solului, în primăvară, cuprinse între 22,72

% la adâncimea 0-10 cm şi 23,76  %  la adâncimea de 30-40 cm.Excedentul de precipitaţii din vară

şi toamnă a influentat semnificativ rezerva de apă din sol, care în vară a fost 1343 m3/ha, iar în

toamnă de 1482 m3/ha.

Umiditatea solului în condiţiile Cernoziomului tipic, de la BEBA VECHE, în primăvară

oscilează între 20,76 % (20-30 cm) şi 23,48 % (0-10 cm)..Rezerva de apă în primăvară a fost de

1610 m3/ha, iar în toamnă de 1390 m3/ha.

Condiţiile naturale de câmpie de divagare,  pe care se află amplasat Cernoziomul tipic,  de

la TEREMIA MARE, indică un sol cu însuşiri fizice foarte bune.Umiditatea solului în aprilie la

adâncimea  0-10 cm este de 25,00 % şi creşte spre adâncime, ajungând la 26,36 % la adâncimea de

40-50 cm.Rezerva de apă din sol este de 1374 m3/ha în vară şi de 1425 m3/ha în toamnă.

În condiţiile Cernoziomului  cambic, de la COMLOŞU MIC, umiditatea solului  în

primăvară şi în toamnă când s-au recoltat probe de umiditate prezintă valori mai mici la suprafăţă şi

mai mari în adâncime : primăvara – 23,01 % (0-10 cm) şi 25,60 % (40-50 cm), toamna – 19,16  %

(0-10 cm) şi 20,89 % (40-50 cm).Rezerva de apă este de 1587 m3/ha în primăvară şi de 1411 m3/ha

în toamnă.

Trecerea de la câmpia de divagare  la câmpia înaltă, slab înclinată, influenţează în mod

direct atât însuşirile fizice ale solului cât şi regimul hidric.Preluvosolul vertic, de la GIARMATA

se caracterizează în primăvară prin valori ale umidităţii solului cuprinse între 22,26 % (10-20 cm)

şi 25,68 % (40-50 cm).Rezerva de apă a solului s-a refăcut în urma precipitaţiilor înregistrate la

sfârşitul lunii iulie (169,00 mm), fiind de 1403 m3/ha la sfârşitul lunii septembrie.

Condiţiile naturale de câmpie înaltă larg depresionară, imprimă Eutricambosolului
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amfigleic,  de la FIBIŞ, valori oscilante ale elementelor regimului hidric.Umiditatea solului în

primăvară este de 24,03 % la adâncimea de 0-10 cm  şi ajunge la 23,79 % la adâncimea de 40-50

cm.În vară şi în toamnă pe adâncimea 0-10 cm,  umiditatea solului este aproape identică (17,69 %

şi respectiv 17,68 %).Rezerva de apă a solului este mai mare la Fibiş comparativ cu cea înregistrată

la Giarmata în aceeaşi perioadă a anului (Fibiş : 1335/1416 m3/ha, Giarmata : 1219/1403 m3/ha).

Condiţiile naturale şi conţinutul ridicat de nisip fin, de la SUDRIAŞ favorizează deplasarea

apei pe orizontală, ceea ce poate influenţa unele valori ale regimului hidric şi în special ale

umidităţii solului.În primăvară umiditatea solului în orizontul arabil prezintă valori apropiate

(20,97 % la adâncimea 0-10 cm şi 20,41 % la adîncimea de 10-20 cm).Rezerva de apă a solului

prezintă valori mai mici, în primăvară 1483 m3/ha, în vară 1210 m3/ha şi în toamnă 1325 m3/ha.

Aluviosolul gleic, de la JUPANI, amplasat pe luncă cu nivelul apei freatice la 1,0-2,0 m,

se caracterizează prin oscilaţii semnificatice ale valorilor indicilor hidrofizici ai solului datorită

nivelului oscilant al apei freatice.În primăvară valorile umidităţii solului sunt mai mari în primii 20

cm (23,76 %), în timp ce în vară şi în toamnă valorile umidităţii solului sunt mai mici la suprafaţă

(17,00-18,00 %) şi mai mari în adâncime  (20,28-20,76 % la adâncimea de 40-50 cm).Rezerva de

apă a solului este de 1512 m3/ha în primăvară şi 1349 m3/ha în toamnă.

Condiţiile naturale de dealuri cu suprafaţă slab înclinată  pe care se află amplasat

Luvosolului stagnic, de la FÂRDEA, influenţează vizibil umiditatea solului, cu precădere în vară şi

toamnă.În primăvară umididitatea solului prezintă valori crescătoare de la suprafăţă (18,06 %) spre

adâncime (22,90 %).În vară şi în toamnă umiditatea solului are valori mai mici la suprafaţă (15,00-

16,00 %) şi mai mari în adâncime (20,76 %, la adâncimea de 40-50 cm)..Rezerva de apă din sol în

vară este de doar 1228 m3/ha.

III. Influenţa arăturii asupra producţiei de porumb boabe în diferite localităţi din

judeţul timiş în perioada 2013-2014

Producţiile de porumb boabe obţinute în cei doi ani de experimentare au fost influenţate

atât de tipul de sol, cât şi de clasa de calitate pentru arabil.

Din datelor prezentate cu privire la producţie reiese că atât anul de cultură cât şi condiţiile

ecologice din cele nouă localităţi, au o influenţă reală distinct semnificativă asupra producţiei de

boabe.Variabilitatea condiţiilor climatice din cei doi ani cuprinşi în studiu a influenţat producţia

într-o măsură de 33,52 %.

În ceea ce priveşte efectul unilateral al condiţiilor climatice din anii de experimentare,

producţia de boabe a înregistrat o amplitudine de 8,31 q/ha, având valori cuprinse între 60,11 q/ha

în 2013 şi 68,42 q/ha  în 2014, pe fondul unei variabilităţi reduse de la un an la altul.  Ca atare,

condiţiile de cultură din anul 2014 au fost mai favorabile, oferind posibilitatea obţinerii unui spor

distinct semnificativ de producţie, de aproximativ 13,82 %.
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În funcţie de condiţiile ecologice ale localităţilor,  s-au realizat producţii medii de boabe cu valori

cuprinse între 42,57 q/ha la Fârdea şi 90,28 q/ha la Lovrin, în condiţiile unei amplitudini de variaţie

ridicate (47,71 q/ha).

Comparativ cu media experienţei, cele mai ridicate producţii şi respectiv sporuri foarte

semnificative de 26,62-40,47 % au fost înregistrate în localităţiile: Lovrin (26,01 q/ha); Teremia Mare

(18,97 q/ha) şi Comloşu Mic (17,11 q/ha). Producţiile medii cele mai reduse în această perioadă şi foarte

semnificativ inferioare mediei au fost constatate în localităţiile: Fârdea (-21,70 q/ha); Sudriaş (-13,56 q/ha)

şi Jupani (-10,51 q/ha).

Din punct de vedere al efectului anilor experimentali asupra producţiei de boabe la porumb, se

observă că în condiţiile din anul 2013 amplitudinea de variaţie (42,15 q/ha) şi variabilitatea (24,94 %)

au fost  mai reduse decât în anul 2014 unde s-a înregistrat o amplitudine de 53,29 q/ha şi o variabilitate

a producţiei de 27,54 %.

În condiţiile din anul 2013, pentru diferitele localităţi cuprinse în studiu s-au înregistrat

producţii de porumb boabe cu valori cuprinse între 82,40 q/ha la Lovrin şi 40,25 q/ha la Fârdea, pe

fondul unei medii a experienţei de 60,11 q/ha.

În cazul anului 2014 producţiile de porumb din localităţiile cuprinse în studiu au prezentat

valori între 44,88 q/ha la Fârdea şi 98,17 q/ha la Lovrin, cu o medie generală de 68,42 q/ha.  Astfel şi în

acest an cele mai favorabile condiţii ecologice locale s-au dovedit a fi la Lovrin unde s-a înregistrat o

producţie semnificativ superioară celorlalte localităţi cu sporuri relative cuprinse între 9 şi119 %.
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În ceea ce priveşte efectul condiţiilor climatice asupra producţiilor înregistrate în fiecare

localitate, se constată că cea mai mare stabilitate a producţiei de boabe a fost înregistrată la Şudriaş

unde variabilitatea condiţiilor de cultură din 2013-2014 a determinat o variaţie a producţiei de
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aproximativ 7 % respectiv o abatere de 3,49 q/ha. De asemenea şi în cazul localităţiilor Jupani şi

Fârdea se observă o influenţă redusă a condiţiilor climatice, respectiv o variaţie nesemnificativă de

4,63-4,88 q/ha de la un an la altul. O influenţă nesemnificativă a condiţiilor climatice asupra

producţiei, respectiv o variaţie de 5,73-7,23 q/ha s-a înregistrat şi în localităţiile Fibiş şi Beba

Veche.

În condiţiile de cultură de la Lovrin, Teremia Mare şi Comloşu Mic, modificarea

condiţiilor climatice a avut cea mai intensă şi semnificativă influenţă asupra producţiei de porumb

boabe, materializată prin variaţii puternic asigurate statistic de 12,20-15,77 q/ha, respectiv sporuri

relative de 16,21-19,14 %. Astfel, în localităţile unde există terenuri cu potenţial ridicat pentru

cultura porumbului, variaţia pozitivă a condiţiilor climatice este valorificată eficient.

Sinteza rezultatelor studiului efectuat relevă că lucrarea solului în sistem clasic

(convenţional), păstrând la bază arătura cu întoarcerea brazdei şi pregătirea patului germinativ prin

discuire, grăpare, lucrare cu combinatorul, influenţează direct şi indirect însuşirile fizice ale solului,

cum sunt: densitatea aparentă, porozitatea totală, gradul de tasare, influenţează dinamica umidităţii

solului şi în final relaţionat desigur şi cu alte însuşiri ale solului (chimice, biologice) şi cu oferta

climatică, fertilitatea culturală a solului (agroproductivitatea).

Starea fizică a solurilor studiate, evidenţiate prin densitatea aparentă (Da g/cm3 ),

porozitatea totală (PT %), gradul de tasare (GT %), respectiv fertilitatea naturală a solului,

apreciate după nivelul producţiei obţinute la porumb, relevă că evoluţia caracteristicilor solului în

sistemul de lucrare cu arătură este pregnant influenţat de factorii naturali : climă, relief, material

parental şi de impactul factorului antropic, reieşind necesitatea optimizării factorului tehnologic.

Procesele de degradare induse antropic, constând în creşterea densităţii aparente înstratul

subarabil, scăderea porozităţii totale, creşterea gradului de tasare, contracţia şi formarea

crăpăturilor prin pierderea  apei pe de o parte şi cerinţele de conservare şi sporire a fertilităţii

solului proprii agriculturii sustenabile, pe de altă parte impun adoptarea unor sisteme de lucrare a

solului cu caracter conservativ, cu elemente de diferenţiere în funcţie de sol şi de cerinţele plantei

cultivate.

Recomandări :

1. Pentru asigurarea realităţii lucrării solului, respectiv pentru prevenirea sau estomparea

degradării fizice a solului (destructurare, tasare, formare de bulgări) dar şi din considerente

ecologice şi economice este imperios necesară efectuarea lucrărilor solului la umiditatea

corespunzătoare în sol şi reducerea la minimul necesar a traficului de suprafaţă. Utilajele moderne,

agregate şi un tot mai adoptate acestor cerinţe ce asigură calitate superioară.
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2. Pentru evitarea formării hardpanului este necesară variaţia adâncimii arăturii ceea ce

presupune şi o asolare şi rotaţie corespunzătoare a culturilor. Calitatea arăturii influenţează şi

dinamica pozitivă a umidităţii solului..

3. Pentru creşterea capacităţii productive a solurilor este necesară asigurarea calităţii

superioare a lucrărilor şi fertilizare organo – minerală corelat cu starea de aprovizionare a solului

cu elemente nutritive. Potrivit potenţialului specific, cernozionurile considerate necesită fertilizare

organică şi minerală de întreţinere.

Luvosolurile necesită fertilizare organo – minerală, cu aport crescut de la preluvosolul

vertic la luvosolurile cu caracter stagnic.

4. Cerinţele conservării sporirii fertilităţii solului, protecţia mediului, raţiunile economice

impun perfecţionarea continuă a sistemului de lucrare a solului. Este necesară adecvarea de sisteme

test biologice care să se înregistreze conceptului de utilizare sustenabilă a solului, cu clemenţă de

diferenţiere în funcţie de cerinţele de sol şi planta cultivată. În acest sens, o evoluţie în plan

conceptual şi promovarea în practică o au sistemele conservative de lucrare a solului.

Problema conservării şi sporirii fertilităţii solului rămâne mereu actuală, iar lucrarea

solului va sta la baza optimizării condiţiilor de creştere şi dezvoltare a plantelor de cultură.
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ABSTRACT

of the doctoral thesis

INFLUENCE OF TILLAGE ON SOIL FEATURES AND

GRAIN MAIZE YIELD IN THE TIMIŞ COUNTY, ROMANIA

by Nicolae Marcus Schneemann, under the tutorship of Professor Gheorghe Carciu from the

Banat’s University of Agricultural Science and Veterinary Medicine „King Michael I of Romania”

from Timisoara, Romania

Intensive development and on-going modernisation of agriculture are a major constant of

primary necessity of economic growth and of increase of a people’s welfare.

Without intensive, modern agriculture, there is no high yield at lowest cost price.

Mechanisation of agricultural works is a basic activity in agriculture; it is closely related to

biological factors, to soil potential, to chemical treatments and to irrigations, and it has a favourable

influence on the increase of agricultural yields.

Classical soil works practiced currently on most Romanian lands is a succession of

operations meant o produce the proper germination bed for a given crop.

In Romania, ploughing has been practiced for thousands of years and is still the basic soil

work on most farms.

Tillage is the most important soil work, in fact, the basic soil work. At present, in Romania,

in most cases, tillage is done with a mouldboard plough. Tillage improves all soil quality factors.

Tillage influences physical, chemical and biological processes in the soil due to a change in

air regime. Despite all this, in Romania they currently practice two systems of soil work, i.e.

conventional (classical) and unconventional.

In the conventional (classical) system, the main feature is the use of mouldboard plough

that turns the earth. This system is used worldwide on about 55% of the arable lands. It has such

advantages as ease in soil work, incorporation of vegetal debris, of weeds and weed seeds, safety of

functioning because of the simple build-up of the plough, and aeration effect (intense soil

mobilisation).
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The main features of the unconventional soil work are that it totally or periodically gives

up using a mouldboard plough, that it rationalises the number of soil works and that it keeps at soil

surface at least 15-30% of the total vegetal debris. The unconventional system is applied on about

45 of the arable lands worldwide and there are estimates of about 60% in the next 20 years.

The indices considered in the assessment of the tillage quality are the time of tillage

(established depending on agro-technical requirements), observance of working depth, the clotting

degree, the degree of incorporation of vegetal debris, of fertilisers and amendments, the degree of

sloping, the uncovered ditch of the last furrow, and the lack of errors. The influence of errors after

tillage largely depends on the tillage quality (Penescu A. and Ciontu C., 2001).

Soil structure is one of the soil physical features that largely influences soil fertility. It

influences water regime, air regime, and nutrient regime. Given the importance of soil structure for

soil fertility, it needs to be maintained, reconditioned or improved.

In order to prevent soil degradation processes, we must conserve good soil structure by

avoiding a large number of passages and the use of proper systems of machines and equipments

that operate several technological stages.

Apparent density is a function of structure and mciro-structure, of texture and humus

content. Each soil type has its balanced apparent density. After being aerated, soil sets (due to its

own weight, to precipitations, etc.) and, if there are no exaggerated interventions, it reaches specific

(balanced) apparent density (Budoi Gh. and Penescu A., 1996).

The values of apparent density are closely related to the soil setting degree. They

frequently oscillate between 1 and 2 g/cm3, and they are lower in soils rich in humus and well-

structured (Blaga Gh. et al., 2005).

Total porosity depends on texture and structure and it is important because it determines

the simultaneous presence at an optimal rate of water and air in the soil, on which depends good

soil fertility (Săulescu N. et al., 1968). Porosity, together with apparent density, influence soil

weight mobilised during soil works. Total soil porosity changes depending on apparent density, and

the ratio between capillary porosity and non-capillary porosity largely depends on the size of

structural aggregates (Guş P. and Rusu T., 1999).

Absolute values of apparent density or of total porosity cannot be properly interpreted

because their practical significance differs from soil to soil depending on soil texture. The indicator

covering both apparent density (total porosity) and oil texture is the setting degree (Popa N.D.,

2007).

Reducing compacting caused by the passage of agricultural equipments can be done by the

development, ever since the crop is started, of “passage corridors” correlated with the span and size

of envelopes as well as with the work width of the sowing machines and treatment machines during

vegetation.
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The variation of moisture in the worked soil layer and particularly in its higher layer is

characterised by a strong dynamics, with important changes in just a few days in both ways. Thus,

changes occur because of meteorological changes but they can also be caused by improper physical

soil state or by irrational soil works (Cârciu Gh., 2002).

Literature does not question the particular importance of tillage in the process of water

accumulation and preservation, the main condition for stable, high yields. The water supply is

higher when tillage is done in the fall and lower when the soil is worked without a mouldboard

plough, a chisel, a disc harrow, or when sowing directly.

GOAL: Research aimed at showing the influence of tillage on some soil features and yield

in grain maize on different soil types in the Timiş County, Romania.

OBJECTIVES:

- Choosing localities, soil types, and soil sampling points;

- Sampling soil and analysing soil samples in the laboratory to assess:

• apparent density;

• total porosity;

• setting degree;

• soil moisture;

• water supply;

- yield calculus;

- processing and interpreting results.

Research was carried out within the perimeter of the localities Lovrin, Beba Veche,

Teremia Mare, Comloşu Mic, Giarmata, Fibiş, Sudriaş, Jupani, and Fârdea.

Tillage as a basic soil work and as the main studied factor has a great influence on both soil

physical features and water regime. Tillage was done in the fall. Besides tillage, there have also
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been other factors such as plough type (cultural mouldboards), tillage depth, crop maintenance

works, and soil sampling date.

The cultivation technology we used was the classical one. For fertilisation, we used

complex fertilisers before sowing and nitrogen fertilisers during vegetation. To control weeds, we

applied pre-emergent and post-emergent herbicides and a mechanical weeding when we also

applied nitrogen fertilisers.

Research also covered grain yield/ha to point out the yielding potential of each soil type.

Yield was correlated with the soil type, the assessment grade, i.e. the soil quality class.

In order to reach the goals, we sampled each soil type form each locality.

Monoclimate values of the Banat area are determined by its geographical position

characterised by a certain circulation of air mass, determined by action centres of dynamic origin or

by thermal action centres. The way in which these air masses influence the thermal and rainfall

regimes make Banat’s climate a temperate one.

In order to characterise the climate conditions in the studied area, we sued data from the

long-term operating meteorological stations in Lovrin, Timişoara and Lugoj, which provide a wide

range of data.

Climate conditions in the area in the two studied years were favourable to grain maize.

Thermally, air temperature in most months was above multi-annual mean. Temperatures

recorded in 2013 were above the temperatures recorded in 2014.

Atmospheric precipitations recorded at Lovrin in 2013 between April and September

reached 258.80 mm, with a deficit of 93.20 mm. In 2014, precipitations were uneven, though their

sum reached 403.10 mm. In 2013, in Timişoara, between April and September, precipitations

reached 285.40 mm, compared to the multi-annual mean of 352.20 mm, with a deficit of 66.80 mm.

In 2014, between April and September, the amount of precipitations was above the multi-annual

mean, again unevenly distributed. In Lugoj, the amount of precipitations recorded in 2013 reached

658.70 mm, and in 2014, it reached 737.30 mm, in both cases much above the multi-annual mean.

I. Influence of tillage on some physical features of the soil on different soil types

Overall results on the sampled soils show that such soil features as apparent density, total

porosity and setting degree are influenced by the action of natural soil genesis factors and by the

action of humans though increasingly intense cultivation works.

YEAR 2013

On the typical chernozem at LOVRIN, apparent density was very low to low (1.23-1.25

g/cm3), in the worked layer (Ap A-ploughed) and medium to low (1.45-1.35 g/cm3) in the horizon

Am A-molic. Total porosity had high values in spring at the surface (53.23%) and low values deep

down (44.15%). Setting degree points to unset soil at the surface (-7.96%) and little set in the fall

(7.36%).
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Typical chernozem at BEBA VECHE had a low apparent density (1.23-1.25 g/cm3) in the

horizon Ap: A-worked, while in the horizon Am A-molic apparent density increased to 1.63 g/cm3.

Total porosity was high (53.76%) in spring at the surface and low in the fall (40.74%). Setting

degree points to an unset soil to little set soil (-6.03%) in the horizon Ap: A-ploughed in spring and

strongly set (21.08%) in summer 30-40 cm deep in the soil.

The typical chernozem at TEREMIA MARE had physical features specific to zonal soils

with medium textures. In the tillage layer (Ap: A-worked), i.e. 23 cm deep, apparent density was

very low (1.20-1.25 g/cm3), total porosity was very high to high (55.06-53.36%), and setting degree

was aerated to unset (-11.20 to -8.01%). In the horizon Am: A-molic, apparent density was low

(1.26 g/cm3), total porosity was high (53.33%) and setting degree pointed to unset soil (-5.81 to -

8.06%).

The cambic chernozem at COMLOŞU MIC had values of apparent density ranging

between 1.20 g/cm3 in spring and 1.49 g/cm3 in the fall, a very high total porosity at the surface

(54,20%) and a setting degree from -12.88% (aerated) to little set (3.89%) in the fall.

The shift from the plain area to the hill area reflected directly on the physical features of

the vertic preluvosoil at GIARMATA. Apparent density was very low (1.15 g/cm3) in spring

increasing in the fall to 1.58 g/cm3. Total porosity was high in spring (54.55%) and very low in the

fall 20-40 cm deep down (38.04-41.41%). Setting degree pointed to a strongly set soil (25.10%).

The amphigleyc eutricambosoil at FIBIŞ was characterised by extreme values of physical

features. Apparent density in the first 10 cm was extremely low both in spring and in the fall (0.98-

1.09 g/cm3), total porosity was extremely high (63.02%), and setting degree ranged from very

aerated (-25.74%) to strongly set (19.20%).

The albic-stagnic luvosoil at SUDRIAŞ was characterised by the physical features specific

to zonal soils with strongly stagnogleyic medium texture, which influences visibly the values of

apparent density, reaching 1.60-1.62 g/cm3. Total porosity was very high (52.04-55.97%) in the

upper horizons and low 20-30 cm deep down (40.00%). Setting degree pointed to aerated soil in the

first 20 cm (-10.53 to -16.29%).

The low clay content of the gleyc aluvosoil at JUPANI influenced in a relevant way soil

physical features. Apparent density had very low values at the surface (1.15-1.22 g/cm3) and

medium values (1.43-1.49 g/cm3) 20-50 cm down deep in summer and in the fall. Total porosity

during the entire year was very high, 0-20 cm (54.65-57.09%). Setting degree 0-20 cm deep down

had values ranging between 54.65-57.09% pointing to aerated soil.

The hill area with stagnic luvosoil at FÂRDEA and the high content of clay reflects on

apparent density, whose values ranged between 1.27 g/cm3 and 1.50 g/cm3. Total porosity was high

in the first 20 cm (49.81-51.69%) and medium 20-50 cm deep down (43.98-46.06%). Setting

degree pointed to unset soil at the surface (-5.43 to -1.60%) and moderately set deep down

(11.54%).
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YEAR 2014

On the typical chernozem at LOVRIN, apparent density increased from 1.20 g/cm3 in the

ploughed layer to 1.48 g/cm3 deep down. Total porosity oscillated between 54.37% in the ploughed

layer and 44.15% 20-30 cm deep down. Setting degree ranged between -10.28% in the ploughed

layer and 10.24% 20-30 cm deep down.

In 2014, on the typical chernozem at BEBA VECHE, apparent density increased from

1.25 g/cm3 in the ploughed layer to 1.64 g/cm3 in the fall. Total porosity varied between 53.00% in

the ploughed layer and 39.03% in the fall 30-40 cm deep down. Setting degree oscillated between -

4,53% in the ploughed layer and 22.30% 30-40 cm deep down.

Between April and September 2014, apparent density of the typical chernozem at

TEREMIA MARE increased from 1.22 g/cm3 in the ploughed layer to 1.33 g/cm3 in the fall. Total

porosity varied between 54.31% in the ploughed layer and 50.37% 20-30 cm deep down, and the

setting degree oscillated between -9.68% in the ploughed layer and -2.30% in the fall, pointing to

unset soil.

The cambic chernozem at COMLOŞU MIC was characterised by an apparent density

between 1.19 g/cm3 and 1.49 g/cm3. Total porosity varied between 54.58% in the ploughed layer

and 43.56% in the fall. Setting degree oscillated between -13.67% in the ploughed layer and 9.92%

in the fall, pointing to an aerated to little set soil.

At GIARMATA, on a vertic preluvosoil, apparent density increased from 1.12 g/cm3 in

the ploughed layer, in spring, to 1.58 g/cm3 in the fall, 40-50 cm deep down. Total porosity

oscillated between 55.73% in the ploughed layer and 38.76% 40-50 cm deep down, i.e. from very

high to lower in the fall. Setting degree pointed to unset soil at the surface (-9,80%) to strongly set

(24.09%) in the restrictive layer.

Apparent density of the amphigleyc eutricambosoil at FIBIŞ increased from 1.13 g/cm3 in

the worked layer to 1.60 g/cm3 in the restrictive layer. Total porosity varied between 57.36% in the

ploughed layer and 40.96% in the restrictive layer, i.e. from very high to lower in the fall. Setting

degree oscillated between -14.45% in the ploughed layer and 17.71% in the restrictive layer, i.e.

from aerated to moderately set.

In 2014, apparent density of the albic-stagnic luvosoil at SUDRIAŞ increased from 1.20

g/cm3 in the ploughed layer to 1.68 g/cm3 in the restrictive layer. Total porosity ranged between

55.22% in the ploughed layer (very high) and 37.78% in the restrictive layer (low). Setting degree

oscillated between -14.73% in the ploughed layer and 21.34% in the restrictive layer, i.e. from

aerated to strongly set.

The gleyc aluvosoil at JUPANI, with a level of phreatic water at 1.0-2.0 m, differs from

the other soil types because it keeps changing the values of soil physical features. Apparent density

in 2014 increased from 1.15 g/cm3 in the ploughed layer to 1.57 g/cm3 in the restrictive layer, i.e.

from very low to medium. Total porosity varied between 57.09% in the ploughed layer and 42.28%
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in the restrictive layer, while setting degree oscillated between -16.37% in the ploughed layer and

12.09% in the restrictive layer.

The stagnic luvosoil at FÂRDEA is specific to zonal soils. In 2014, apparent density

increased from 1.29 g/cm3 in the worked layer to 1.53 g/cm3 in the restrictive layer, i.e. from low to

medium. Total porosity varied between 50.57% in the ploughed layer and 42.91% in the restrictive

layer, and setting degree oscillated between – 3.22% in the ploughed layer and 13.79% in the

restrictive layer.

II. Influence of tillage on actual soil moisture and soil water supply

YEAR 2013

In 2013, both soil moisture and soil water supply had higher values in spring (April) due to

the higher amounts of water in March. The low level of precipitations between April and

September determined a lower level of soil moisture and soil water supply.

In the typical chernozem at LOVRIN, soil moisture oscillated between 23.77% 20-30 cm

deep down and 26.86% 40-50 cm deep down, while water supply was 1,690 m3/ha. In the summer,

soil moisture in the surface layer was 17.05%, which determined a soil water supply of only 1,295

m3/ha. In September, because of the lower demands for water in maize, soil moisture had values

higher than in July and a soil water supply of 1,335 m3/ha.

At BEBA VECHE, soil moisture in spring had values ranging between 21.26% and

23.55% and a soil water supply of 1,712 m3/ha. Soil moisture had close values in both summer and

fall (0-10 cm: summer – 16.18%, fall – 16.75%). Soil water supply reached 1,272 m3/ha in summer

and 1,324 m3/ha in the fall.

The typical chernozem at TEREMIA MARE had higher values of soil moisture in spring

(26.00-28.20%). Soil water supply was 1,680 m3/ha in spring and 1,297 m3/ha in the fall.

The cambic chernozem at COMLOŞU MIC had close values of soil moisture in spring

(23.97-24.60%). Due to the even distribution of precipitations between April and September, soil

water supply had almost equal values (1,273 m3/ha in July and 1,275 m3/ha in September).

Soil moisture at GIARMATA, in the vertic preluvosoil, was characterised by soil moisture

values ranging between 23.52% and 25.31% in spring and between 14.73% and 18.98% in the fall.

Soil water supply went from 1,670 m3/ha in spring to 1,235 m3/ha in the fall.

Due to the precipitations before soil sampling in April, the amphigleyc eutricambosoil at

FIBIŞ was characterised by close values of soil moisture in spring ranging between 24.04% and

25.46%, with soil water supplies of 1,654 m3/ha. The lack of precipitations in summer marked soil

water supply both in summer and the fall, i.e. 1,296 m3/ha and 1,328 m3/ha, respectively.

The quasi-horizontal surface with waves of 10-20 cm of the albic-stagnic luvosoil at

SUDRIAŞ influenced directly both soil moisture and soil water supply. Soil moisture in spring, in
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the arable layer, was about 26.00% and 22.04% 40-50 cm deep down. In spring and fall, soil

moisture had close values.

Flooding meadow conditions with a wide depression area of the gleyc aluvosoil at

JUPANI favours in spring higher close values of soil moisture deep down in the soil (0-10 cm:

25.18% and 40-50 cm: 25.03). The high level of phreatic water (1.0-2.0 m) correlates directly with

soil water supply: 1,648 m3/ha in spring, 1,305 m3/ha in summer and 1,384 m3/ha in the fall.

The hill area at FÂRDEA, with its low slope and gleyc aluvosoil, influenced the value of

soil moisture and of soil water supply. Soil moisture was 23.75% 0-10 cm deep down and 21.30%

40-50 cm deep down. Soil water supply was 1,235 m3/ha in summer and 1,275 m3/ha in the fall.

YEAR 2014

The deficit of precipitations in the first months of 2014 determined lower values in spring

(April) of both soil moisture and soil water supply. The large amount of precipitations in May

(197.10 mm) and September (105.70 mm) at Lovrin, May (124.80 mm) and July (169.00 mm) in

Timişoara, May (132.60 mm) and July (133.40 mm) in Lugoj determined higher values of soil

moisture and soil water supply in summer (July) and in the fall (September) compared to the same

period of 2013.

In the typical chernozem at LOVRIN, the deficit of precipitations in the first months of

2014 determined lower values of soil moisture in spring between 22.72% (0-10 cm) and 23.76%

(30-40 cm). Exceeding precipitations in summer and fall influenced significantly the soil water

supply: 1,343 m3/ha in summer and 1,482 m3/ha in the fall.

Soil moisture of the typical chernozem at BEBA VECHE oscillated between 20.76% (20-

30 cm) in spring and 23.48% (0-10 cm) in the fall. Soil water supply was 1,610 m3/ha in spring and

1,390 m3/ha in the fall.

Natural conditions of the divagation plain of the typical chernozem at TEREMIA MARE

pointed to a soil with very good physical features. Soil moisture was 25.00% in April (0-10 cm)

and it increased to 26.36% (40-50 cm). Soil water supply was 1,374 m3/ha in summer and 1,425

m3/ha in the fall.

In the cambic chernozem at COMLOŞU MIC, soil moisture in spring and in the fall,

when we sampled soil moisture, had lower values at the surface and higher values deep down:

spring – 23.01% (0-10 cm) and 25.60% (40-50 cm), fall – 19.16% (0-10 cm) and 20.89% (40-50

cm). Soil water supply was 1,587 m3/ha in spring and 1,411 m3/ha in the fall.

The shift from the divagation plain to the high, slightly sloping plain influenced directly

both soil physical features and water regime. The vertic preluvosoil at GIARMATA was

characterised in spring by soil moisture values ranging between 22.26% (10-20 cm) and 25.68%

(40-50 cm). Soil water supply recovered after the precipitations of the end of July (169.00 mm),

reaching 1,403 m3/ha at the end of September.
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The natural conditions of the high, highly depression plain at FIBIŞ determined in the

amphigleyc eutricambosoil oscillating hydric regime values. Soil moisture in spring was 24.03%

(0-10 cm) and it reached 23.79% (40-50 cm). In summer and fall, soil moisture was almost

identical (17.69% and 17.68%, respectively) (0-10 cm). Soil water supply was higher at Fibiş

compared to Giarmata during the same period of the year (Fibiş: 1,335-1,416 m3/ha, Giarmata:

1,219-1,403 m3/ha).

The natural conditions and the high content of fine sand at SUDRIAŞ favoured the

horizontal movement of the water, which influenced some values of the water regime and

particularly of the soil moisture. In spring, soil moisture in the arable horizon had close values

(20.97% 0-10 cm deep down and 20.41% 10-20 cm deep down). Soil water supply had lower

values: in spring, 1,483 m3/ha, in summer, 1,210 m3/ha and in the fall, 1,325 m3/ha.

The gleyc aluvosoil at JUPANI, located in a flooding meadow whose phreatic water level

was at 1.0-2.0 m, was characterised by significant oscillations of the values of soil hydro-physical

indicators. In spring, the values of soil moisture were higher in the first 20 cm (23.76%), while

summer and in the fall, the values of soil moisture were lower at the surface (17.00-18.00%) and

higher deep down (20.28%-20.76% at 40-50 cm). Soil water supply was 1,512 m3/ha in spring and

1,349 m3/ha in the fall.

Natural conditions of the slightly sloping hills covered by stagnic luvosoil at FÂRDEA

influenced visibly soil moisture, mainly in spring and in the fall. In spring, soil moisture had values

increasing from the surface (18.06%) to the depth of the soil (22.90%). In spring and summer, soil

moisture had lower values at the surface (15.00-16.00%) and higher values deep down (20.76%, at

40-50 cm). Soil water supply in the summer was 1,228 m3/ha.

III. Influence of tillage on grain maize yield in different locations of the Timiş County

during 2013-2014

Grain maize yields in the two experimental years were influenced by both soil type and

arable soil quality class.

Data regarding grain maize yield show that bot culture year and ecological conditions in

the nine locations had a very distinctly significant influence on grain yield. The share of the

variability of climate conditions in the two studied years was 33.52%.

As for the unilateral effect of climate conditions in the experimental years, grain maize

yield had a span of 8.31 q/ha, with values between 60.11 q/ha in 2013 and 68.42 q/ha in 2014, on

the background of lower variability from year to year. Therefore, cultural conditions in 2014 were

more favourable, providing the possibility of a distinctly significant increase in yield of about

13.82%.

Depending on the ecological conditions of the locations, we obtained mean grain yields

ranging between 42.57 q/ha at Fârdea and 90.28 q/ha at Lovrin, with a high span of variation
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(47.71 q/ha).

Compared to the mean of the experiment, the highest yields and significant increases of

26.62%-40.47% were at Lovrin (26.01 q/ha), Teremia Mare (18.97 q/ha) and Comloşu Mic (17.11

q/ha). The lowest mean and very significantly inferior yields were at Fârdea (-21.70 q/ha), Sudriaş

(-13.56 q/ha) and Jupani (-10.51 q/ha).

From the perspective of the effect of the experimental years on grain maize yield, we can

see that in 2013 the variation span (42.15 q/ha) and variability (24.94%) were lower than in 2014,

when they reached de 53.29 q/ha and 27.54%, respectively.

In 2013, the values of the grain maize yields reached 82.40 q/ha at Lovrin and 40.25 q/ha at

Fârdea, on the background of an experimental mean of 60.11 q/ha.

In 2014, grain maize yields had values between 44.88 q/ha at Fârdea and 98.17 q/ha at

Lovrin, with a general mean of 68.42 q/ha. Thus, in that year also, the most favourable local

ecological conditions proved to be at Lovrin, where the relative increases in yield ranged between

9% and 119%
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As for the effect of climate conditions on yield per location, we see that the highest

stability of the grain maize yield was at Sudriaş, where the variability of the culture conditions

during 2013-2014 determined a variation of the yield of about 7% and a deviation of about 3.49

q/ha. In the case of Jupani and Fârdea also there was a low influence of climate conditions and an

insignificant variation of 4.63-4.88 q/ha from year to year. There was an insignificant influence of

climate conditions on yield and a variation of 5.73-7.23 q/ha at Fibiş and Beba Veche.
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In the culture conditions at Lovrin, Teremia Mare and Comloşu Mic, the change in climate

conditions had the most intense and significant influence on grain maize yield, materialised in

strongly statistically ensured variations of 12.20-15.77 q/ha, and relative increases in yield of

16.21%-19.14%. Thus, in the locations with high potential for maize, the positive variation of

climate conditions was valorised efficiently.

The synthesis of the results points out that working the soil in the classical (conventional)

system (ploughing and turning the soil and preparing the germination bed through discing,

harrowing, combinatory working) has a direct and indirect influence on soil physical features such

as apparent density, total porosity, setting degree, influencing the dynamics of soil moisture in

relation with other soil features (chemical biological) and with climate offer, soil cultural fertility

(agricultural productivity).

The physical state of the studied soils materialised in apparent density (g/cm3), total

porosity (%), setting degree (%), and natural soil fertility assessed depending on maize yields

points out that the evolution of soil in the classical work system is influenced mainly by such

natural factors as climate, relief, parental material and anthropic factors, which emphasises the need

for improving the technological factor.

Degradation processes induced by humans (the increase of apparent density in the sub-

arable layer, decrease o total porosity, increase of setting degree, contraction and formation of

cracks through water loss), on one hand, and the need to conserve and increase soil fertility (as

supposed in sustainable agriculture), on the other hand, ask for soil work systems with conservation

character, with elements of differentiation depending on soil type and crop demands.

Recommendations

1. to ensure proper soil work, i.e. to prevent or eliminate physical soil degradation

(destructuring, setting, clogging) and for ecological and economic reasons, we need to

do soil works at proper soil moisture and to reduce as much as possible surface traffic.

Modern equipment and aggregates are increasingly adapted to these requirements and

can ensure high quality.

2. To avoid hardpan formation, we need to change tillage depth, which supposes crop

rotation. Tillage quality influences the positive dynamics of soil moisture.

3. To increase soil productivity, we need t ensure high-quality works and organic-mineral

fertilisation correlated with soil nutrient supply. According to the specific potential,

chernozems needs organic and mineral maintenance fertilisation.

4. Luvosoils need organic and mineral fertilisation with increased supply from vertic

preluvosoil to stagnic luvosoils.

5. The requirements of conserving soil fertility, environmental protection, and economic

reasons ask for ongoing improvement of soil work systems. We need to adapt

biological test systems to record soil sustainable use with differentiations depending on
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soil type and crop type. To do so, soil work conservative systems play an important

role in the promotion of this practice.

The issue of conserving and increasing soil fertility is still actual, and oil work will

keep be at the basis of improving crop growth and development conditions.
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RESUME

de la thèse de doctorat

INFLUENCE DU TRAVAIL DU SOL SUR LES PROPRIETES

DU SOL ET SUR LA PRODUCTION DE MAIS GRAINS

DANS LE DEPARTEMENT DE TIMIS, ROUMANIE

élaborée par Nicolae Marcus Schneemann sous la direction scientifique du Professeur Universitaire

Dr. Gheorghe Carciu de l’Université des Sciences Agricoles et Médicine Vétérinaire du Banat

« Roi Michel I de Roumanie » de Timisoara, Roumanie

Le développement intensif et la permanente modernisation de l’agriculture représente, à

présent, une constante majeure de première nécessité de la croissance économique, de la croissance

du bien-être du peuple entier.

Sans une agriculture intensive, moderne, on ne peut pas prétendre de hausses productions à

des prix des plus bas.

La mécanisation des travaux agricoles constitue une activité de base en agriculture et elle

agit en étroite dépendance avec les facteurs biologiques, avec le potentiel du sol, avec la

chimisation et les irrigations, ayant une influence favorable sur la croissance des productions

agricoles.

La technologie classique de travail du sol pratiquée à présent sur la plupart des terrains

agricoles de Roumanie consiste en une succession d’opérations réalisées dans le but de produire un

lit germinatif adéquat à chaque culture.

En Roumanie, le labeur de la terre avec la charrue, pratiquée depuis des millénaires, reste

le travail du sol de base utilise dans la plupart des fermes.

Le labeur est le travail du sol le plus important qu’on appelle aussi travail de base. A

présent, en Roumanie, dans la plupart des cas, on laboure la terre avec une charrue. Le labeur

améliore tous les facteurs qualitatifs du sol.

Le labeur influence les processus physiques, chimiques et biologiques du sol suite au

changement du régime de l’air. Malgré cela, en Roumanie, on pratique à l’heure actuelle deux

systèmes de travail du sol : le système conventionnel (classique) et le système non-conventionnel.
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Dans le cadre du système conventionnel (classique), la caractéristique principale est le

labeur à la charrue en retournant la terre. Ce système est applique à l’échelle mondiale sur

approximativement 55% des surfaces arables. Ceci a les avantages suivants : facilite dans

l’exécution des travaux du sol, incorporation des restes végétaux, des mauvaises herbes et de leurs

semences, sureté dans le fonctionnement due a la construction simple de la charrue, et aération

(mobilisation intense du sol).

La caractéristique principale du système non-conventionnel de travail du sol prévoit

l’élimination du travail de la terre avec la charrue (totalement ou périodiquement), la rationalisation

du nombre des travaux et la préservation sur la surface du sol d’au moins 15-30% des restes

végétaux. Le système non-conventionnel est applique sur approximativement 45% des surfaces

arables à l’échelle mondiale et les estimations vont jusqu’a 60% dans les 20 and à venir.

Les indicateurs de l’appréciation de la qualité du travail de la terre sont : l’époque du

labeur établie en fonction des demandes agrotechniques, le respect de la profondeur du labeur, le

degré d’agglomération, le degré d’incorporation des restes végétaux, des engrais et des

amendements, le degré d’ondulation, les fosses non couverts après la dernière passe de la charrue,

et le manque d’erreurs. L’influence des erreurs faites après le labeur dépend largement de la qualité

du labeur (Penescu A. et Ciontu C., 2001).

Parmi les proprietes physiques du sol qui en influence en grande mesure la fertilite il y a la

structure du sol. Elle influence le regime de l’eau, de l’air et des nutrients du sol. Donnee

l’importance de la structure du sol pour la fertilite du sol, elle doit etre maintenue, refaite ou

amelioree.

Pour prevenir les processus de degradation des terres cultes, il faut absolument conserver

une bonne structure pour eviter un grand nombre de passages et l’utilisation de systemes adequats

de machines et ourillages qui executent plusieurs operations etchnologiques lors d’un seul passage.

La densité apparente est une fonction de la structure et de la microstructure, de la texture et

du contenu en humus. Chaque type de sol a une densité apparente d’équilibre. Le sol, une fois aéré,

se tasse (a cause de son propre poids, des précipitations, etc.) et, s’il n’y a pas d’intervention

exagérée, il aboutit a une densité apparente spécifique (d’équilibre) (Budoi Gh. et Penescu A.,

1996).

Les valeurs de la densité apparente sont étroitement corrélées avec le degré de tassage du

sol. Elles oscillent fréquemment entre 1-2 g/cm3, étant plus bas dans le cas des sols riches en

humus et bien structures (Blaga Gh. et al., 2005).

La porosité totale dépend de la texture et de la structure et elle est importante parce qu’elle

détermine la présence simultanée et en proportion optimale de l’eau et de l’air dans le sol, ce qui

conditionne une bonne fertilité du sol (Săulescu N. et al., 1968). La porosité, avec la densité

apparente, influence le poids de la couche qui se mobilise lors du travail du sol. La porosité totale

du sol change en étroite corrélation avec la densité apparente, et le rapport entre porosité capillaire
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et porosité non-capillaire dépend largement de la dimension des agrégats structuraux (Guş P. et

Rusu T., 1999).

Pour apprécier le tassage du sol, les valeurs absolues de la densité apparente ou de la

porosité totale ne peuvent pas être interprétées de manière propre car leur signification pratique

diffère d’un sol à l’autre en fonction de la texture du sol. L’indicateur qui recouvre et la densité

apparente (la porosité totale) et la texture du sol est le degré de tassage (Popa N.D., 2007).

La diminution de la compaction produite par le passage des outils agricoles peur être faite

par la création, depuis le début des travaux du sol, de « couloirs de passage » corrélés avec

l’écartement et la dimension des pneus et avec la largeur des semoirs et des machines de traitement

pendant la végétation.

La variation de l’humidité dans la couche de sol laboure et surtout dans sa partie supérieure

se caractérise par une dynamique très accentuée, avec des changements importants en quelques

jours seulement dans les deux sens. De tels changements ont lieu a cause des changements

météorologiques mais ils peuvent être favorise par un état physique impropre du sol ou par des

travaux irrationnels (Cârciu Gh., 2002).

La littérature de spécialité ne doute pas de l’importance particulière du labeur dans le

processus d’accumulation et de réserve d’eau dans le sol, condition essentielle pour obtenir des

productions stables et élevées. La réserve d’eau accumulée dans le sol est plus grande dans le cas

du labeur d’automne et plus réduite dans le cas du labeur sans retournement du sol, du chisel, de la

grappe aux disques ou des semis directs.

BUT: Les recherches se sont centrées sur l’influence du labeur sur les propriétés du sol et

la production de mais grains sur différents types de sol du département de Timis, Roumanie.

OBJECTIFS:

- Choisir les locations, le type de sol et les points d’échantillonnage du sol;

- Echantillonner le sol et effectuer les analyses de laboratoire pour mesurer:

• la densité apparente;

• la porosité totale;

• le degré de tassage;

• l’humidité du sol;

• la réserve d’eau.

- Calculer la production;

- Processer et interpréter les résultats.

Les recherches ont été menées dans le périmètre des localités Lovrin, Beba Veche, Teremia

Mare, Comloşu Mic, Giarmata, Fibiş, Sudriaş, Jupani et Fârdea.
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Le labeur comme travail de base du sol et premier facteur étudié a eu une très grande

influence sur les caractères physiques du sol et sur le régime hydrique du sol. Le labeur a été fait en

automne. D’autres facteurs ont aussi influence les recherches : le type de charrue (des charrues de

culture), profondeur du labeur, travaux de maintenance de la culture et date de l’échantillonnage.

La technologie utilisée a été classique. Pour la fertilisation, on a utilise des engrais

complexes avant les semailles et de engrais azotes pendant la végétation. Pour détruire les

mauvaises herbes, on a administre des herbicides pré-émergents et post-émergents and un binage

mécanique quand on a aussi applique des engrais azotes.

Dans le cadre des recherches, nous avons aussi pris en considération la production de

grains par ha, pour mettre en valeur le potentiel productif de chaque type de sol. La production

obtenue a été corrélée avec le type de sol, la note de bonitation, et la classe de qualité du sol.

Pour atteindre nos objectifs, nous avons échantillonné chaque type de sol dans chaque

location.

Les valeurs monoclimatiques du Banat sont déterminées par la position géographique,

caractérisée par une certaine circulation des masses d ;air, circulation marquées par des centres

d’action dynamiques ou thermique. La manière dont ces types de masses d’air influence le régime

thermique et pluviométrique donne le climat tempéré du Banat.

Pour caractériser les conditions climatiques du périmètre étudié, nous avons utilisé les

données fournies par les stations météorologiques de Lovrin, Timişoara et Lugoj, qui fonctionnent

depuis longtemps, et qui offrent une gamme diversifiée de données.

Les conditions climatiques de la zone dans les deux ans expérimentaux ont été favorables a

la culture du mais grains.

Au point de vue thermique, la température de l’air dans la plupart des mois a dépasse la

moyenne multi annuelle. Les températures enregistrées en 2013 ont été supérieures aux

températures enregistrées en 2014.
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Les précipitations atmosphériques enregistrées à Lovrin en 2013 entre avril et septembre

ont atteint 258,80 mm, avec un déficit de 93,20 mm. En 2014, la distribution des précipitations a

été non uniforme malgré le fait que leur somme a été 403,10 mm. En 2013, a Timişoara, entre avril

et septembre, on a enregistre 285,40 mm, comparativement a la moyenne multi annuelle qui a été

352,20 mm, avec un déficit de 66,80 mm. En 2014, entre avril et septembre, la quantité de

précipitations a été au-dessus de la moyenne multi annuelle, mais dans ce cas aussi leur distribution

a été non uniforme. A Lugoj, la quantité de précipitations enregistrée en 2013 a été 658,70 mm, et

en 2014, 737,30 mm, dans les deux cas au-dessus de la moyenne multi annuelle.

I. Influence du labeur sur quelques caractères physiques du sol sur différents types de

sol

Les résultats d’ensemble obtenus sur les sols étudiés soutiennent l’idée que l’évolution des

caractéristiques physiques du sol consistant en densité apparente, porosité totale et degré de tassage

(cultivation intensive).

2013

Sur le tchernoziom typique de LOVRIN, la densité apparente est très basse vers basse

(1,23-1,25 g/cm3) dans la couche arable (Ap A-travaillée) et moyenne vers basse (1,45-1,35 g/cm3)

dans l’horizon Am A-molic. La porosité totale présentait au printemps de hautes valeurs en surface

(53,23%) et basses an profondeur (44,15%). Le degré de tassage indiquait un sol non tasse a la

surface (-7,96%) et faiblement tasse en profondeur (7,36%).

Le tchernoziom typique de BEBA VECHE présentait une densité apparente basse (1,23-

1,25 g/cm3) dans l’horizon Ap: A-travaille, tandis que dans l’horizon Am A-mollique la densité

apparente croissait a 1,63 g/cm3. La porosité totale était haute (53,76%) au printemps a la surface et

basse en automne (40,74%). Le degré de tassage indiquait un sol non tasse vers peu tasse (-6,03%)

dans l’horizon Ap: A-travaille au printemps et très tasse (21,08%) en été a une profondeur de 30-40

cm.

Le tchernoziom typique de TEREMIA MARE présentait des caractères physiques

spécifiques aux sols zonaux avec des textures moyennes. Dans la couche labourée (Ap: A-

travaillée), a une profondeur de 23 cm, la densité apparente était très basse (1,20-1,25 g/cm3), la

porosité totale étant très haute vers haute (55,06-53,36%), et le degré de tassage était aéré vers non

tasse (-11,20 a -8,01%). Dans l’horizon Am: A-mollique, la densité apparente restait basse (1,26

g/cm3), la porosité totale restait haute (53,33%) et le degré de tassage indiquait un sol encore non

tasse (-5,81 a -8,06%).

Le tchernoziom cambique de COMLOŞU MIC s’identifiait par des valeurs de la densité

apparente entre 1,20 g/cm3 au printemps et 1,49 g/cm3 en automne, une porosité totale très haute a

la surface (54,20%) et un degré de tassage entre -12,88% (aéré) a peu tasse (3,89%) en automne.
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Le passage de la zone de plaine à la zone collinaire se reflétait directement sur les

caractères physiques du preluvosoil vertique de GIARMATA. La densité apparente était très basse

(1,15 g/cm3) au printemps et haute en automne (1,58 g/cm3). La porosité totale était haute au

printemps (54,55%) et très basse en automne a 20-40 cm (38,04-41,41%). Le degré de tassage

indiquait un sol très tasse (25,10%).

L’eutricambosol amphigleique de FIBIŞ se caractérisait par des valeurs extrêmes des

caractères physiques. La densité apparente dans les premiers 10 cm au printemps et en automne

était extrêmement basse (0,98-1,09 g/cm3), la porosité totale était extrêmement haute (63,02%), le

degré de tassage avait des valeurs allant de très aéré (-25,74%) a très tasse (19,20%).

Le luvosol albique de SUDRIAŞ se caractérisait par des caractères spécifiques aux sols

zonaux avec des textures moyennes très stagnogleisees ce qui influençait visiblement les valeurs de

la densité apparente, arrivant jusqu'à 1,60-1,62 g/cm3. La porosité totale était très haute (52,04-

55,97%) dans les horizons supérieurs et basse a une profondeur de 20-30 cm (40,00%). Le degré de

tassage indiquait un sol aéré dans les premiers 20 cm (-10,53 a -16,29%).

Le peu d’argile contenu par l’aluviosol gleique de JUPANI influençait de façon relevante

les caractères physiques du sol. La densité apparente présentait des valeurs très basses à la surface

du sol (1,15-1,22 g/cm3) et des valeurs moyennes (1,43-1,49 g/cm3) à une profondeur de 20-50 cm

en été et en automne. La porosité totale tout le long de l’année était très haute à une profondeur de

0-20 cm (54,65-57,09%). A la même profondeur, les valeurs du degré de tassage indiquant un sol

aéré (54,65-57,09%).

La zone collinaire recouverte de luvosol stagnique de FÂRDEA et le haut contenu en

argile se reflétait sur la densité apparente dont les valeurs étaient entre 1,27 g/cm3 et 1,50 g/cm3. La

porosité totale était plus haute dans les premiers 20 de cm (49,81-51,69%) et moyenne à une

profondeur de 20-50 cm (43,98-46,06%). Le degré de tassage indiquait un sol non tasse a la surface

(-5,43 a -1,60%) et modérément tasse en profondeur (11,54%).

2014

Dans le tchernoziom typique de LOVRIN, la densité apparente a cru de 1,20 g/cm3 dans la

couche labourée à 1,48 g/cm3 en profondeur. La porosité totale a oscille entre 54,37% dans la

couche labourée 44,15% a une profondeur de 20-30 cm. Le degré de tassage avait des valeurs entre

-10,28% dans la couche labourée et 10,24% à une profondeur de 20-30 cm.

En 2014, dans le tchernoziom typique de BEBA VECHE, la densité apparente a cru de

1.25 g/cm3 dans la couche labourée à 1.64 g/cm3 en automne. La porosité totale a varie entre

53,00% dans la couche labourée et 39,03% en automne a une profondeur de 30-40 cm. Le degré de

tassage a oscille entre -4,53% dans la couche labourée et 22,30% a une profondeur de 30-40 cm.

Entre avril et septembre 2014, la densité apparente du tchernoziom typique de TEREMIA

MARE a cru de 1,22 g/cm3 dans la couche labourée à 1,33 g/cm3 en automne. La porosité totale a

varie entre 54,31% dans la couche labourée 50,37% a une profondeur de 20-30 cm, et le degré de
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tassage a oscille entre -9,68% dans la couche labourée -2,30% en automne, ce qui indique un sol

non tasse.

Le tchernoziom typique de COMLOŞU MIC se définissait par des valeurs de la densité

apparente entre 1,19 g/cm3 et 1,49 g/cm3. La porosité totale a varie entre 54,58% dans la couche

labourée 43,56% en automne. Le degré de tassage a oscille entre -13,67% dans la couche labourée

et 9,92% en automne, de aéré a peu tasse.

A GIARMATA, sur un preluvosoil  vertique, la densité apparente a cru de 1,12 g/cm3 dans

la couche labourée, au printemps, a 1.58 g/cm3 en automne, à une profondeur de 40-50 cm. La

porosité totale a oscille entre 55,73% dans la couche labourée 38,76% a une profondeur de 40-50

cm, de haute a très basse en automne. Le degré de tassage indiquait un sol non tasse a la surface (-

9,80%) et très tasse (24,09%) dans la couche restrictive.

La valeur de la densité apparente de l’eutricambosol amphigleique de FIBIŞ a cru de 1.13

g/cm3 dans la couche labourée à 1.60 g/cm3 dans la couche restrictive. La porosité totale a varie

entre 57,36% dans la couche labourée et 40,96% dans la couche restrictive, allant de très haute a

basse en automne. Le degré de tassage a oscille entre -14,45% dans la couche labourée et 17,71

dans la couche restrictive, allant de aéré a modérément tasse.

Dans les conditions de 2014, la densité apparente du luvosol albique-stagnique de

SUDRIAŞ a cru de 1,20 g/cm3 dans la couche labourée à 1,68 g/cm3 dans la couche restrictive. La

porosité totale a eu des valeurs entre 55,22% dans la couche labourée (très haute) et 37,78% dans la

couche restrictive (basse). Le degré de tassage a oscille entre -14,73% dans la couche labourée et

21,34% dans la couche restrictive, allant de aéré a très tasse.

L’aluviosol gleique de JUPANI, avec un niveau de l’eau phréatique de 1,0-2,0 m, diffère

des autres types de sol par le changement continu des valeurs des caractères physiques du sol. La

densité apparente en 2014 a cru de 1.15 g/cm3 dans la couche labourée à 1.57 g/cm3 dans la couche

restrictive, allant de très basse à moyenne. La porosité totale a varie entre 57,09% dans la couche

labourée et 42,28% dans la couche restrictive, tandis que le degré de tassage a oscille entre -

16,37% dans la couche labourée et 12,09% dans la couche restrictive.

Le luvosol stagnique de FÂRDEA est spécifique aux sols zonaux. En 2014, la densité

apparente a cru de 1.29 g/cm3 dans la couche labourée à 1.53 g/cm3 dans la couche restrictive,

allant de basse à moyenne. La porosité totale a varie entre 50,57% dans la couche labourée et

42,91% dans la couche restrictive, et le degré de tassage a oscille entre -3,22% dans la couche

labourée et 13,79% dans la couche restrictive.

II. Influence du labeur sur l’humidité et la réserve d’eau du sol

2013

En 2013, l’humidité du sol et la réserve d’eau du sol ont eu des valeurs plus hautes au

printemps (avril) du aux quantités plus grandes de précipitations au mois de mars. L’apport réduit
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des précipitations entre avril et septembre ont détermine un niveau plus bas de l’humidité du sol et

de la réserve d’eau du sol.

Dans le cas du tchernoziom typique de LOVRIN, l’humidité du sol oscillait entre 23,77%

à une profondeur de 20-30 cm et 26,86% à une profondeur de 40-50 cm, tandis que la réserve d’eau

était 1690 m3/ha. En été, l’humidité du sol dans l’horizon de surface était 17,05%, ce qui

déterminait une réserve d’eau du sol de seulement 1295 m3/ha. En septembre, du aux demandes

d’eau plus réduites du mais, l’humidité du sol avait des valeurs plus hautes en comparaison avec le

mois de juillet et une réserve d’eau de 1335 m3/ha.

Dans les conditions du sol de BEBA VECHE, l’humidité du sol au printemps avait des

valeurs entre 21,26% et 23,55% et une réserve d’eau du sol de 1712 m3/ha. L’humidité du sol avait

des valeurs proches au printemps et en automne (profondeur 0-10 cm: été – 16,18%, automne –

16,75%). La réserve d’eau du sol était 1272 m3/ha en été et 1324 m3/ha en automne.

Le tchernoziom typique de TEREMIA MARE se remarquait par des valeurs plus hautes

de l’humidité du sol au printemps (26,00-28,20%). La réserve d’eau du sol était de 1680 m3/ha au

printemps et de 1297 m3/ha en automne.

Le tchernoziom cambique de COMLOŞU MIC avait des valeurs proches à celles de

l’humidité du sol au printemps (23,97-24,60%). Due à la distribution uniforme des précipitations

entre avril et septembre, la réserve d’eau du sol avait des valeurs approximativement égales (1273

m3/ha en juillet et 1275 m3/ha en septembre.

L’humidité du sol a GIARMATA, sur le preluvosoil vertique, avait des valeurs de

l’humidité du sol entre 23,52% et 25,31% et entre 14,73% et 18,98% en automne. La réserve d’eau

du sol de 1670 m3/ha au printemps aboutit à 1235 m3/ha en automne.

Du aux précipitations avant l’échantillonnage de sol en avril, l’eutricambosol amphigleique

de FIBIŞ se caractérisait par des valeurs proches de l’humidité du sol au printemps entre 24,04% et

25,46%, avec une réserve d’eau du sol de 1654 m3/ha. Le manque de précipitations en été marquait

la valeur de la réserve d’eau du sol en été et en automne : 1296 m3/ha et respectivement 1328

m3/ha.

La surface quasi-horizontale avec des dénivellations de 10-20 cm du luvosol albique-

stagnique de SUDRIAŞ influençait directement l’humidité du sol et la réserve d’eau du sol.

L’humidité du sol au printemps dans la couche arable était 26,00% et de 22,04% a une profondeur

de 40-50 cm. En été et en automne l’humidité du sol avait des valeurs proches.

Les conditions de pré plat avec une aire dépressionnaire large de l’aluviosol gleique de

JUPANI favorisait au printemps des valeurs plus hautes et proches de l’humidité du sol en

profondeur (0-10 cm: 25,18% et 40-50 cm: 25,03%). Le haut niveau de l’eau phréatique (1,0-2,0

m) était en corrélation directe avec la réserve d’eau du sol, 1648 m3/ha au printemps, 1305 m3/ha en

été et 1384 m3/ha en automne.
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La zone collinaire de FÂRDEA, avec une surface peu inclinée sur laquelle se trouve

l’aluviosol gleique a influence la valeur de l’humidité du sol et de la réserve d’eau du sol.

L’humidité du sol a été de 23,75% à une profondeur de 0-10 cm et de 21,30 à une profondeur de

40-50 cm. La réserve d’eau du sol était 1235 m3/ha en été et 1275 m3/ha en automne.

2014

Le déficit de précipitations dans les premiers mois de 2014 a détermine des valeurs plus

basses au printemps (avril) de l’humidité du sol et de la réserve d’eau du sol. La grande quantité de

précipitations du mois de mai (197,10 mm) et de septembre (105,70 mm) a Lovrin, de mai (124,80

mm) et de juillet (169,00 mm) a Timişoara, de mai (132,60 mm) et de juillet (133,40) a Lugoj a

détermine des valeurs supérieures de l’humidité du sol et de al réserve d’eau du sol en été (juillet)

et en automne (septembre), par rapport a la même période de 2013.

Dans le cas du tchernoziom typique de LOVRIN, le déficit de précipitations dans les

premiers mois de 2014 a détermine des valeurs plus basses de l’ humidité du sol, au printemps,

entre 22,72% a une profondeur de 0-10 cm et 23,76% a une profondeur de 30-40 cm. Les

précipitations en excès en été et en automne ont influence de façon significative la réserve d’eau du

sol, qui en été a été de 1343 m3/ha, et en automne de 1482 m3/ha.

L’humidité du sol dans les conditions du tchernoziom typique de BEBA VECHE au

printemps oscillait être 20,76% (20-30 cm) et 23,48% (0-10 cm). La réserve d’eau du sol au

printemps a été de 1610 m3/ha, et en automne de 1390 m3/ha.

Les conditions naturelles de plaine de divagation ou se trouve le tchernoziom typique de

TEREMIA MARE indique un sol avec de très bonnes caractéristiques physiques. L’humidité du

sol en avril à une profondeur de 0-10 cm était de 25,00% et elle croissait vers la profondeur

aboutissant 26,36% à une profondeur de 40-50 cm. La réserve d’eau du sol était de 1374 m3/ha en

été et de 1425 m3/ha en automne.

Dans les conditions du tchernoziom typique de COMLOŞU MIC, l’humidité du sol au

printemps et en automne, quand on a échantillonné le sol avait des valeurs plus basses a la surface

et plus hautes en profondeur: été – 23,01% (0-10 cm) et 25,60% (40-50 cm), automne – 19,16 %

(0-10 cm) et 20,89% (40-50 cm). La réserve d’eau du sol était de 1587 m3/ha au printemps et de

1411 m3/ha en automne.

Le passage de la plaine de divagation à la plaine haute, peu inclinée, influence directement

les caractères physiques du sol et le régime hydrique. Le preluvosoil vertique de GIARMATA se

caractérisait au printemps par des valeurs de l’humidité du sol entre 22,26% (10-20 cm) et 25,68%

(40-50 cm). La réserve d’eau du sol s’est refaite suite aux précipitations de la fin du mois de juillet

(169,00 mm), étant de 1403 m3/ha a la fin du mois de septembre.

Les conditions naturelles de la plaine haute dépressionnaire imprime à l’eutricambosol

amphigleique de FIBIŞ des valeurs oscillantes des éléments du régime hydrique. L’humidité du sol
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au printemps était de 24,03% à une profondeur de 0-10 cm et aboutissait à 23,79% à une

profondeur de 40-50 cm. En été et en automne a une profondeur de 0-10 cm, l’humidité du sol était

presque identique (17,69% et respectivement 17,68%). La réserve d’eau du sol était plus haute a

Fibiş qu’a Giarmata dans la même période de l’année (Fibiş: 1335-1416 m3/ha, Giarmata: 1219-

1403 m3/ha).

Les conditions naturelles et le haut contenu en sable fin de SUDRIAŞ favorisent le

déplacement horizontal de l’eau ce qui peut influencer certaines valeurs du régime hydrique et en

particulier l’humidité du sol. Au printemps, l’humidité du sol dans la couche arable avait des

valeurs proches (20,97% à une profondeur de 0-10 cm et 20,41% à une profondeur de 10-20 cm).

La réserve d’eau du sol avait des valeurs basses, au printemps 1483 m3/ha, en été, 1210 m3/ha et en

automne, 1325 m3/ha.

L’aluviosol gleique de JUPANI du pré plat dont le niveau de l’eau phréatique était de 1,0-

2,0 m, se caractérisait par des oscillations significatives des valeurs des indices hydro physiques du

sol du au niveau oscillant de l’eau phréatique. Au printemps, les valeurs de l’humidité du sol

étaient plus hautes dans les premiers 20 cm (23,76%), tandis qu’en été et en automne les valeurs de

l’humidité du sol sont plus basses a la surface (17,00-18,00%) et plus hautes en profondeur (20,28-

20,76% a une profondeur de 40-50 cm). La réserve d’eau du sol était de 1512 m3/ha au printemps

et de 1349 m3/ha en automne.

Les conditions naturelles des collines a surface légèrement inclinée ou se trouve le luvosol

stagnique de FÂRDEA influencent visiblement l’humidité du sol, particulièrement en été et en

automne. Au printemps, l’humidité du sol avait des valeurs hautes a la surface (18,06%) et plus

hautes en profondeur (22,90%). En été et en automne l’humidité du sol avait des valeurs plus

basses a la surface (15,00-16,00%) et plus hautes en profondeur (20,76%, a une profondeur de 40-

50 cm). La réserve d’eau du sol en été était de seulement 1228 m3/ha.

III. Influence du labeur sur la production de mais grains dans différentes locations du

Département de Timis en 2013-2014

Les productions de mais grains dans les deux années expérimentales ont été influencées et

par le type du sol et par la classe de qualité en arable.

Les données présentées regardant la production montrent que l’année de culture et les

conditions écologiques dans les neuf locations ont eu une influence réelle distinctement

significative sur la production de grains. La variabilité des conditions climatiques des deux années

a influence la production dans une proportion de 33,52%.

Pour ce qui est de l’effet unilatéral des conditions climatiques des années expérimentales,

la production de graines a enregistre une amplitude de 8,31 q/ha, avec des valeurs entre 60,11 q/ha

en 2013 et 68,42 q/ha en 2014, sur le fonds d’une variabilité réduite d’une année a l’autre. Ainsi,
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les conditions de culture en 2014 ont été plus favorables, offrant la possibilité d’un surplus

distinctivement significatif de production d’environ 13,82%.

En fonction des conditions écologiques des locations, on a  réalisé des productions

moyennes de graines entre 42,57 q/ha à Fârdea et 90,28 q/ha à Lovrin, dans les conditions d’une

amplitude de variation haute (47,71 q/ha).

Comparativement a la moyenne expérimentale, les productions les plus hautes et les

surplus les plus significatifs de 26,62-40,47% ont été enregistres a Lovrin (26,01 q/ha), Teremia

Mare (18,97 q/ha) et Comloşu Mic (17,11 q/ha). Les productions moyennes les plus basses pendant

cette période et très significativement inferieures à la moyenne ont été à Fârdea (-21,70 q/ha),

Sudriaş (-13,56 q/ha) et Jupani (-10,51 q/ha).

Au point de vue de l’effet des années expérimentales sur la production de graines de mais,

on observe que dans les conditions de 2013, l’amplitude de la variation (42,15 q/ha) et la variabilité

(24,94%) ont été plus réduites qu’en 2014 quand on a enregistre une amplitude de 53,29 q/ha et une

variabilité de la production de 27,54%.

Dans les conditions de 2013, dans les locations étudiées on a enregistre des productions de

grains de mais entre 82,40 q/ha a Lovrin et 40,25 q/ha a Fârdea, sur le fonds d’une moyenne

expérimentale de 60,11 q/ha.

Dans le cas de l’année 2014, les productions de mais dans les locations étudiées ont eu des

valeurs entre 44,88 q/ha a Fârdea et 98,17 q/ha a Lovrin, avec une moyenne générale de 68,42 q/ha.

Ainsi, en 2014 aussi, les conditions écologiques locales les meilleures ont été celles de Lovrin, ou il

y a eu une production significativement supérieure aux autres localités avec des augmentations

relatives entre 9 et 119%.
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Pour ce qui est de l’effet des conditions climatiques sur les productions enregistrées dans

chaque location, on constate que la stabilité la plus grande de la production de graines a été a

Sudriaş, ou la variabilité des conditions de culture en 2013-2014 a détermine une production

d’approximativement 7% et une déviation de 3,49 q/ha. Dans le cas des locations de Jupani et

Fârdea on observe une influence réduite des conditions climatiques et une variation insignifiante de

4,63-4,88 q/ha d’une année à l’autre. Une influence insignifiante des conditions climatiques sur la

production et une variation de 5,73-7,23 q/ha ont été enregistrées à Fibiş et Beba Veche.

Dans les conditions de culture de Lovrin, Teremia Mare et Comloşu Mic, le changement

des conditions climatiques a eu l’influence la plus intense et significative sur la production de

graines matérialisée dans des variations assurées statistiquement de 12,20-15,77 q/ha, et des

augmentations relatives de 16,21%-19,14%. Ainsi, dans les localités ou il y a des terrains au

potentiel élevé pour la culture du mais, la variation positive des conditions climatiques est valorisée

de façon efficace.

La synthèse des résultats de l’étude relève que le labeur du sol dans le système classique

(conventionnel) – retour du sillon et préparation du lit de germination par passage des disques,

travail du sol avec le combinateur – influence directement et indirectement les caractères physiques

du sol comme la densité apparente, la porosité totale, le degré de tassage, influençant la dynamique

de l’humidité du sol et finalement d’autres caractères du sol (chimiques, biologiques) et l’offre

climatique, la fertilité culturelle du sol (agro productivité).

L’état physique des sols étudiés – densité apparente (g/cm3), porosité totale (%), degré de

tassage (%), fertilité naturelle du sol selon le niveau de la production – relève que l’évolution des

caractères du sol dans le système de travail du sol classique est influence premièrement par les

facteurs naturels – climat, relief, matériel parental et impacte anthropique – d’où la nécessité

d’optimiser le facteur technologique.

Les processus de dégradation induits anthropiquement et consistant dans la croissance de la

densité apparente dans al couche sous-arable, baisse de la porosité totale, croissance de degré de

tassage, contraction et formation des crevasses par la perte d’eau, d’un cote, et les demandes de

conservation et d’agrandissement de la fertilité du sol propres a l’agriculture soutenable, de l’autre

cote, imposent l’adoption de systèmes de travail du sol a caractère conservatif avec des éléments d

différenciation en fonction du sol et des demandes de la culture.

Recommandations

1. Pour assurer des travaux du sol réels, pour prévenir ou estomper la dégradation

physique du sol (déstructuration, tassage, formation de boules) et pour des raisons

écologiques et économiques, il faut absolument effectuer des travaux du sol en

fonction de l’humidité du sol et réduire au minimum le trafic de surface, utiliser des

outillages modernes adaptes aux demandes visant a une qualité supérieure.
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2. Pour éviter la formation du hardpan, il faut varier la profondeur du labeur, ce qui

suppose la rotation des cultures. La qualité du labeur influence aussi la dynamique

positive et l’humidité du sol.

3. Pour agrandir la capacité productive des sols, il faut assurer une qualité supérieure des

travaux et une fertilisation organique et minérale en corrélation avec l’état

d’approvisionnement du sol en éléments nutritifs. Conformément au potentiel

spécifique, les tchernozioms nécessitent une fertilisation organique et minérale de

maintenance.

4. Les luvosols nécessitent une fertilisation organique et minérale avec un apport accru du

preluvosoil vertique au luvosol stagnique.

5. Les demandes de la conservation de la fertilité du sol, la protection de

l’environnement, et les raisons économiques imposent le perfectionnement continu du

système de travail du sol. Il faut des systèmes test biologiques qui enregistrent le

concept d’utilisation durable du sol, avec la différenciation en fonction des demandes

du sol et de la plante de culture. A ce propos, les systèmes conservatifs de travail du sol

ont une évolution conceptuelle et ils sont promus en pratique.

Le problème de la conservation et de l’augmentation de la fertilité du sol est encore

actuel, et les travaux du sol seront à la base de l’optimisation des conditions de croissance et

développement des plantes de culture.
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INTRODUCERE

INTRODUCTION

Dezvoltarea intensivă şi modernizarea permanentă a agriculturii, reprezintă în prezent o

constantă majoră, de primă necesitate, a creşterii economice, ridicării bunăstării întregului popor.

Fără o agricultură intensivă, modernă, nu se vor putea ridica pretenţii cu privire la

obţinerea unor producţii ridicate, cu un preţ de cost cât mai scăzut.

Mecanizarea lucrărilor agricole constituie o activitate de bază în agricultură şi acţionează în

strânsă dependenţă cu factorii biologici, cu potenţialul solului, cu chimizarea şi irigaţiile, executând

o influenţă favorabilă asupra creşterii producţiilor agricole.

Lucrările de cea mai bună calitate concomitent cu  tehnologiile de mecanizare care se

aplică în prezent în producţie vor asigura respectarea normativelor cu baremurile prevăzute pe

hectar şi pe tona de produs şi încadrarea în normele de consum de combustibil, energie şi materiale,

realizând, în acelaşi timp şi productuctivitatea maximă a muncii.

Lucrările solului reprezintă procese tehnologice cu caracter general în agricultură, care se

fac cu scopul de a crea mediul potrivit pentru dezvoltarea plantelor prin afânarea solului,

îmbogăţirea în apă,  aer,  căldură, şi în substanţe nutritive, regenerându-i capacitatea de producţie.

În solul afânat prin diferite lucrări (scarificat, arat) se crează condiţii mai bune pentru

creşterea plantelor, astfel rădăcinile se dezvoltă mai bine şi pătrund mai uşor în sol, mai ales în

primele faze de vegetaţie. Gradul diferit de tasare sau afânare a solului realizat prin lucrări nu se

menţine însă decât o anumită perioadă de timp. Din această cauză şi influenţa afânării iniţiale

asupra producţiei este strâns legată de cerinţele plantelor faţă de un anumit grad de afânare a

solului.

Lucrările solului sunt intervenţii de regulă mecanice cu unelte sau cu maşini şi constă în

următoarele:

-afânează solul, realizând condiţii optime pentru germinarea seminţelor;

-influenţează şi modifică factorii fizici, chimici şi biologici;

-contribuie la menţinerea şi sporirea fertilităţiisolului;

-favorizează combaterea buruienilor;

-influenţează eficienţa economică a culturilor, determină profitul.
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Tehnologia clasică de prelucrare a solului practicată în prezent pe cea mai mare parte din

terenurile României reprezintă o succesiune de operaţii realizate cu scopul de a obţine un pat

germinativ adecvat pentru  cultura dată.

Sistemul de lucrare a solului trebuie astfel elaborat încât să asigure prevenirea tuturor

proceselor de degradare a terenurilor cultivate şi conservarea unei bune structuri, prin evitarea

trecerilor repetate peste teren şi folosirea sistemei de maşini adecvate executării mai multor operaţii

tehnologice la o singură trecere.

În ţara noastră arătura cu plugul cu cormană, practicată de mii de ani rămâne lucrarea de

bază aplicată de majoritatea fermelor agricole.

Arătura denumită şi  lucrarea de bază a solului, influenţează procesele fizice, chimice şi

biologice din sol ca urmare a modificării regimului de aer.Cu toate acestea în ţara noastră la ora

actuală se practică  două sisteme de lucrare a solului, respectiv sistemul convenţional (classic) şi

sistemul neconvenţional.

În cadrul sistemului convenţional (clasic) principala  caracteristică o constituie  arătura cu

plugul cu cormană prin care se întoarce brazda. Acest sistem este aplicat pe plan mondial, pe cca.

55% din suprafaţa arabilă. Acesta prezintă următoarele avantajele : obişnuinţa în executarea

lucrărilor solului, încorporarea resturilor vegetale, a buruienilor şi a seminţelor acestora, siguranţa

în funcţionare datorită construcţiei simple a plugului, efectul de afânare (mobilizarea intensă a

solului).

În următorii 20 de ani se estimează reducerea ponderii acestui sistem la 40%, motivat în

principal de obiective ecologice, de reducerea consumului de combustibil şi de creşterea

productivităţii la efectuarea lucrărilor, astfel încât lucrările solului şi semănatul să se execute în

perioada optimă.

Caracteristica principală a sistemului neconvenţional de lucrare a solului prevede

renunţarea la arătura cu plugul cu cormană total sau periodic, raţionalizarea numărului de lucrări şi

păstrarea la suprafaţa solului a cel puţin 15-30 % din totalul de resturi vegetale. Sistemul

neconvenţional se aplică pe cca. 45% din suprafaţa arabilă pe plan mondial şi se estimează o

extindere la 60% în următorii 20 de ani.
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CAPITOLUL I

CHAPTER I.

LUCRAREA DE BAZĂ A SOLULUI-ARATUL

BASIC SOIL WORK: TILLING

1.1. Obiective şi calitate

1.1. Objectives and quality

Arătura este cea mai importantă lucrare a solului, fiind numită şi lucrarea de bază. În

prezent în ţara noastră în majoritatea cazurilor arătura se execută cu plugul cu cormană.Prin arături

se realizează îmbunătăţirea tuturor factorilor calitativi ai solului.

Aratul influenţează procesele fizice, chimice şi biologice din sol ca urmare a modificării

regimului de aer.

Resturile vegetale de la suprafaţa solului şi îngrăşămintele organice naturale prin arat sunt

amestecate cu solul şi încorporate, asigurându-se prin  aceasta hrana pentru microorganisme,

condiţii mai bune pentru dezvoltarea rădăcinilor şi păstrarea, respectiv sporirea fertilităţii solului.

Pe solurile cu strat arabil bine structurat, bogat în humus, prin arat se aduce la suprafaţă sol cu

structură degradată, realizându-se prin aceasta condiţiile de restructurare a solului.Arătura

contribuie direct la combaterea buruienilor, îndeosebi a celor perene, cu înmulţire vegetativă prin

muguri de pe rădăcină, rizomi, stoloni.Arătura asigură condiţii pentru pregătirea patului germinativ

atât prin  încorporarea resturilor vegetale de la cultura anterioară cât şi prin afânarea solului. Prin

arătură se diminuează atacul unor boli prin îngroparea în profunzime a resturilor vegetale pe care s-

au dezvoltat ciuperci patogene şi care constituie surse de infecţie pentru anul următor, precum şi la

combaterea dăunătorilor prin distrugerea cuiburilor rozătoarelor şi insectelor găsite în diferite stadii

de dezvoltare (Cârciu G., 2006).

În urma arăturii stratul de sol este afânat cu 20-30 %.Creşte foarte mult porozitatea

lacunară, oferind posibilitatea de a pătrunde în sol mai mult aer.Apa din precipitaţii se infiltrează

uşor în profunzime, iar solul dovedeşte o mai mare capacitate de reţinere a acesteia (Penescu A. şi

Ciontu C., 2001).

Arătură reduce greutatea volumetrică a solului.Solul îşi revine la densitatea iniţială în

stratul de 0 – 20 cm (în urma tasării), numai după circa 3 – 9 luni de la arătură, în funcţie de gradul

de mecanizare, numărul de lucrări efectuate, condiţiile de sol şi agrotehnice.Calitatea arăturii
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depinde în primul rând de gradul de tasare şi de umiditate a solului. Pe solurile tasate şi umede,

rezultă o arătură de proastă calitate. Aratul în sol uscat, în zonele secetoase, este practica cea mai

păgubitoare, deoarece cresc pierderile de apă, iar bulgării formaţi se mărunţesc foarte greu până în

primăvară (http://agroromania.managar.ro/articole/stiri/ing-constantin-burlacu-importanta-

araturii-de-toamna-la-9262.html).

Indicatorii după care se apreciază calitatea arăturii sunt următorii : epoca de executare a

arăturii stabilită în funcţie de cerinţele agrotehnice, respectarea adâncimii de lucru, gradul de

bolovănire, gradul de încorporare a resturilor vegetale, îngrăşămintelor şi amendamentelor, gradul

de vălurire, neastuparea şanţului ultimei brazde, lipsa greşurilor, influenţa greşelilor care se fac

după arătură depind foarte mult de calitatea arăturii (Penescu A. şi Ciontu C., 2001).

Descompunerea  mecanică a solului sub acţiunea trupiţei după Guş P. şi colab.(2003), se

desfăşoară în patru faze succesive:

-în prima fază, solul se comprimă plastic, tasându-se, iar aerul din spaţiile capilare se

comprimă;

-în a doua fază solul şi aerul capilar continuă să se comprime acumulându-se o energie

potenţială;

-în cea de-a treia fază, se atinge limita de rupere determinată de rezistenţa solului, în acest

moment solul se desprinde, iar apăsarea trupiţei asupra lui încetează;

-faza a patra constă din desprinderea aerului comprimat în spaţiile capilare din primele faze

şi transformarea energiei potenţiale în acţiunea de mărunţire a solului.

În sinteză obiectivele urmărite la lucrarea de arat sunt următoarele:

-refacerea stării de aşezare afânată a solului şi îmbunătăţirea drenajului intern al acestuia;

-întoarcerea , mărunţirea şi amestecarea brazdei;

-încorporarea stratului prăfos de la suprafaţă, a resturilor vegetale, îngrăşămintelor,

amendamentelor etc.;

-reglarea chimismului şi biologiei solului;

-combaterea buruienilor, bolilor şi dăunătorilor;

-conservarea apei în sol prin mărirea capacităţii de înmagazinare;

-pe terenurile în pantă împiedicarea scurgerilor de apă şi favorizarea infiltraţiei;

-asigurarea condiţiilor pentru pregătirea patului germinativ (Rusu T., 2005).

1.2. Cerinţe  agrotehnice

1.2. Cultivation technique requirements

Arătura prezintă cerinţe agrotehnice diferite în funcţie de destinaţia arăturii (arătură pentru

semănături de toamnă, arătură pentru culturi succesive) şi scopurile secundare care se vizează

(încorporarea gunoiului de grajd, a amendamentelor şi îngrăşămintelor minerale, prevenirea
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eroziunii, îmbunătăţirea drenajului intern şi extern al solului ş.a.). În general cerinţele agrotehnice

care se urmăresc a fi realizate la executarea arăturii sunt:

arătura se execută când solul este reavăn, iar conţinutul de apă din sol este de 40-60 %

din capacitatea de apă capilară, ceea ce corespunde cu 12-25 % apă actuală;

terenul cu denivelări obligatoriu va fi nivelat pentru a se putea realiza astfel o arătură

uniformă;

după recoltarea culturii premergătoare este bine să se realizeze o lucrare cu grapa cu

discuri numită dezmiriştit;

arătura se execută cu plugul în agregat cu grapa stelată, aceasta pentru a nivela terenul

lucrat;

arătura trebuie să fie uniformă ca adâncime, cu o abatere de   10% faţă de adâncimea

stabilită;

adâncimea arăturii să fie diferită de la un an la altul;

să nu se aducă la suprafaţă orizonturi slab fertile sau pietrişuri, acolo unde există;

terenul în pantă va fi arat de-a lungul curbelor de nivel;

odată la 2-3 ani se execută o arătură cu plugul prevăzut cu subsolier (scormonitor),

(Cârciu G., 2006).

Realizarea cerinţelor agrotehnice pentru arat depinde de respectarea tuturor factorilor de

care determină calitatea arăturii.

1.3. Factorii care determină calitatea arăturii

1.3. Factors determining tillage quality

Calitatea arăturii depinde de următorii factori:

1. Tipul de sol şi principale însuşiri fizico-mecanice. Calitatea arăturii depinde în primul

rând de textura solului, dar în relaţii strânse cu umiditatea, structura şi alte particularităţi

tehnologice.

            Solurile din clasa cernisoluri (kastanoziom, cernoziom, faeoziom şi rendzină) se pretează

foarte bine pentru arat datorită unei texturi mijlocii,  permebilităţii şi capacităţii de înmagazinare şi

păstrare a apei.Intervalul optim de arat este larg comparativ cu alte soluri.Dacă se ară în afara

intervalului optim efectele negative produse la sol au intensitate mai mică datorită calităţilor

tehnologice bune a acestor soluri.Solurile din clasa luvisoluri (preluvosol, luvosol, planosol şi

alosol) asigură o calitate mai slabă a arăturii, datorită conţinutului  ridicat de argilă, scăzut de

humus şi calciu şi drenaj intern defectuos. Pe aceste soluri intervalul optim de arat este mai mic,

hardpanul se formează frecvent, fiind astfel necesare arături la adâncimi diferite. Calitatea arăturii

pe astfel de soluri se îmbunătăţeşte dacă concomitent cu arătura se încorporează gunoi de grajd.

Lucrarea se face toamna pentru ca solul să fie supus procesului de îngheţ-dezgheţ din iarnă.

Solurile hidrisoluri (stagnosol, gleiosol şi limnosol) se lucrează greu, calitatea arăturii este bună
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numai în cazurile când se execută în intervalul optim de umiditate, întrucât aceste soluri au un

conţinut ridicat de argilă, sunt  compacte când se uscă şi prezintă aderenţă mare când sunt umede

(Guş P. şi colab., 2003).

            La unele clase de soluri, lucrarea de arat este restricţionată de diverse cauze care îi reduc

calitatea.La umiditate scăzută sărăturile sunt compacte rezultând prin arat bulgări foarte greu de

mărunţit, iar în stare umedă, în urma plugului se formează curele care se fragmentează greu şi în

bulgări mari.

Pe solurile predispuse alunecărilor de teren şi cu izvoare de coastă calitatea arăturii este

influenţată negativ de excesul temporar de umiditate şi denivelarea terenului.

Alături de textură şi celelalte însuşiri fizico-chimice ale solului condiţionează calitatea

arăturii. Dintre acestea un rol deosebit au consistenţa şi aderenţa (adeziunea).

Consistenţa  se identifică de fapt cu compactitatea sau cu coeziunea globală a solului şi cu

rezistenţa acestuia la fragmentare,  având valori sporite pe solurile argiloase şi uscate.

Adeziunea este însuşirea solului umed de a se lipi în măsură mai mare sau mai mică de

uneltele cu care se lucrează.. Aderenţa va fi mare pe solurile grele şi mijlocii faţă de solurile

nisipoase. La acelaşi conţinut de argilă şi umiditate Na+ din complexul coloidal măreşte aderenţa.

Rezistenţa la arat este influenţată în mod direct de textura şi umiditatea din sol care, la

rândul lor, condiţionează coeziunea şi adeziunea. Rezistenţa la arat influenţează consumul de

carburanţi. S-a constatat că o creştere de 1 kgf/dm2 a rezistenţei specifice la arat corespunde unei

creşteri de 0, 24 l/ha motorină consumată. În schimb reducerea adâncimii arăturii cu 1 cm,

micşorează rezistenţa la arat şi realizează o economie de 1 l de motorină la hectar. Rezistenţa

specifică   la arat este condiţionată de trei componente: rezistenţa solului, volumul de sol prelucrat

şi caracteristicile plugului (Guş P. şi colab.,  2003).

Calitatea arăturii este în relaţie directă cu partea economică. Dacă arătura se execută la

momentul optim, calitatea lucrării este bună şi consumul de carburanţi mai redus. Pentru a realiza

acest obiectiv este important să alegem corect momentul optim de lucru, să stabilim adâncimea şi

lăţimea brazdei, să alegem tipul de plug.

2.Umiditatea solului.

Apa solului constituie sub o formă sau alta principalul obiectiv de studiu întrucât are

importanţă deosebită atât în geneza solului cât şi în creşterea şi dezvoltarea plantelor.

Cantitatea de apă aflată în sol la un moment dat este cunoscută sub denumirea de

„umiditatea solului”, „provizia momentană” sau „umiditatea actuală” ( Canarache A., 1990).

Indicele de umiditate elaborat de Chiriţă C., (1962) a fost folosit cu rezultate bune în

cercetările cu privire la regimul hidric ale lui Simota H., (1968) şi ale altor autori (tabelul  1.1. ).

Variaţia în timp a umidităţii solului prezintă aspecte deosebit de importante pentru

creşterea plantelor şi executarea lucrărilor agricole.



Teză de doctorat

7

Tabelul 1.1.

Table 1.1.

Clase cu valori ale indicilor de umiditate (Chiriţă C., 1962)

Classes de valeures des indices d l'humidité (Chiriţă C., 1962)

Simbol Denumire (semnificație) Valori (%)

I Umiditatea inaccesibilă Sub 1

A1 Umiditate foarte greu accesibilă 1 – 20

A2 Umiditatea moderat – greu accesibilă 21 – 50

A3 Umiditate uşor accesibilă 51 – 90

A3+ Umiditate foarte uşor accesibilă 91 – 100

E Umiditatea în exces peste 100

Modificarea umidităţii în stratul arat şi mai ales în patul germinativ se caracterizează

printr-o dinamică foarte accentuată, oscilaţii foarte importante putându-se produce în numai câteva

zile. Aceste modificări au loc datorită schimbărilor meteorologice, dar procesele de uscare pot fi

favorizate de starea fizică neadecvată a solului sau de lucrări culturale executate neraţional.

Semnificaţia practică a umidităţii acestei părţi a profilului este legată îndeosebi de perioada iniţială

a culturilor (germinaţie, răsărire şi prima perioadă a creşterii când sistemul radicular nu a pătruns

încă în adâncimea profilului) sau de executarea lucrărilor agricole (rezistenţa la arat, calitatea

lucrărilor efectuate), (Canarache A., 1990; Tonea Cornelia, 1998).

În profilul solului variaţia umidităţii are o dinamică mai lentă. Uscarea sa se produce în cea

mai mare parte prin consumul apei de către plante în absenţa precipitaţiilor şi în condiţiile în care

dezvoltarea culturii este intensă, iar umezirea are loc ca urmare a infiltraţiei şi redistribuţiei

precipitaţiilor sau irigaţiei.

Implicaţiile deficitului de umiditate în această parte a solului sunt legate de neasigurarea

apei necesare culturilor, iar pe solurile tasate, de pătrunderea necontrolată a rădăcinilor datorită

creşterii rezistenţei la penetrare.

Excedentul de umiditate poate fi favorizat de deficienţa de aeraţie.

 Pe toate tipurile de sol, arătura de calitatea se obţine când pământul, în momentul

efectuării arăturii este reavăn, friabil se desface uşor în agregate structurale şi nu aderă la unelte.

Conţinutul de apă este cuprins, de regulă, între 50-70% din intervalul umidităţii active. Dacă ne

raportăm la masa solului uscat, umiditatea optimă se poate situa în intervalul 6-25 la solurile cu

textură uşoară (nisipoasă, nisipo-lutoasă), 10-20% la solurile cu textură mijlocie (luto-nisipoasă,

lutoasă) şi 16-22% la solurile cu textură fină (luto-argilos, argiloase). Umiditatea determină

calitatea arăturii, îndeosebi sub aspectul răsturnării brazdei şi a mărunţirii solului (Rusu T., 2005).

Dacă arătura se face când în sol umiditatea este ridicată, brazda nu se mărunţeşte, rămâne

sub forma unor fâşii (curele), se fragmentează numai din loc în loc, nu se răstoarnă corespunzător şi
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resturile vegetale nu sunt încorporate în întregime.

Din punct de vedre economic, lucrarea pe un sol prea umed costă mai mult, consumul de

carburanţi este mai mare din cauza aderenţei solului la organele de lucru şi roţile tractorului şi a

forţei de rezistenţă la înaintarea agregatului.

Dacă în sol există o umiditate redusă, arătura este bulgăroasă, brazda nu se mărunţeşte,

rezistenţa solului este mare, iar consumul de energie ridicat. Pe terenurile respective , pregătirea

patului germinativ  se face cu un număr mare de lucrări, acestea sunt întotdeauna mai mici decât ale

aratului pe teren umed.

Toamna, când solul trebuie lucrat pentru semănatul cerealelor păioase, pentru a evita

dislocarea unor bulgări mari, se aleg terenuri pe care au fost culturi de cartof, sfeclă de zahăr,

floarea soarelui, tutun, porumb şi se evită terenurile pe care a fost trifoi, lucernă sau iarbă de sudan

(Cârciu G., 2006).

În funcţie de umiditatea solului, momentul optim de executare a arăturii este atunci când

brazda se revarsă bine şi se poate mărunţi cu grapa stelată. Umiditatea optimă din sol pentru

executarea arăturii este de 50 – 60% din capacitatea de câmp pentru apă a acestuia (15 – 20% apă

la 100 g sol uscat) pentru solurile argiloase; 50 – 70% din capacitatea de câmp (18 – 21% apă la

100 g sol uscat) pe solurile lutoase şi 70 – 85% din capacitatea de câmp (10 – 16% apă la 100 g sol

uscat) pe solurile nisipoase (http://www.agrimedia.ro/articole/aratura-adâncă-de-toamna-mod-

de-executare).

3. Starea culturală a terenului. Starea culturală necorespunzătoare a terenului ( tulpini de

porumb şi floarea soarelui căzute sau nerecoltate, cu buruieni, paie , vreji de fasole, colete de sfeclă

în cantităţi mari) nu permite obţinerea unei arături de calitate, întrucât nu se poate respecta

adâncimea de lucru, brazda nu se poate întoarce şi plugul se înfundă. Pentru îmbunătăţirea calităţii

arăturii, înainte de efectuarea acesteia, acestea trebuie distruse, terenul se discuieşte de 1-2 ori.Pe

terenurile îmburuienate cu pir (Agropyron repens) se poate folosi postemergent pe mirişti erbicidul

Roundup (Gliphosat). Erbicidul se administrează cu cel puţin două săptămâni înainte de arat iar

pirul să aibă 10-15 cm înălţime. Pe solurile înţelenite (desfinţarea lucernierelor, trifolierelor, a

pajiştilor naturale) sau pe cele cu buruieni perene şi multe resturi vegetale pentru încorporarea în

adâncime a acestora se foloseşte plugul prevăzut cu antetrupiţă (Bogdan Ileana şi colab., 2003).

4. Construcţia plugului şi epoca de executare a arăturii. Calitatea cea mai bună se

obţine cu plugurile reversibile. Arătura cu plugurile purtate, depinde calitativ atât de caracteristicile

cormanei cât şi de reglarea şi pregătirea plugului pentru lucru (Cârciu G., 2003 şi 2004).

Arătură cu plugul cu cormană, la care răsturnarea brazdei se face într-o singură parte, spre

dreapta se practică pe suprafeţe mari în ţara noastră.Pentru un reglajul corect al plugului se ţine

cont de viteza de înaintare, de umiditatea din sol şi starea culturală a terenului . Arătura cu plugul

cu antetrupiţă, calitativ este superioară celei executate cu plugul normal, întrucât contribuie în

măsură mai mare la îmbunătăţirea structurii solului. Stratul de sol de la suprafaţă, degradat, este
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încorporat la o adâncime suficient de mare şi acoperit cu strat de sol mărunţit de cormană.În acelaşi

timp sunt încorporate în sol buruienile, larvele dăunătorilor, germenii ciupercilor, care astfel pier.

Arătura cu plugul cu subsolier, realizează în plus faţă de arătură o afânarea foarte bună a solului în

adâncime, la 5-15 cm sub adâncimea arăturii, mobilizând stratul subarabil fără ca acesta să fie

întors.Afânarea solului cu astfel de plug înlesneşte pătrunderea uşoară a rădăcinilor (înlătură

procesul de ramificare a rădăcinilor la sfeclă şi morcov) şi asigură intensificarea proceselor

microbiologice aerobe.Arătura cu subsolaj se face vara devreme pentru culturile de toamnă şi

toamna  pentru culturile de primăvară. Lucrarea se repetă odată la 2-3 ani (Cârciu G., 2006).

În ceea ce priveşte epoca de executare a arăturii ca regulă generală, terenul trebuie să fie

arat imediat după recoltarea plantei premergătoare.

Momentul şi perioada optimă de efectuare a arăturii adânci de toamnă, este foarte

important, cu referire directă la alegerea timpului potrivit pentru executarea arăturii, deoarece

lucrarea efectuată la un moment necorespunzător, pe lângă calitatea proastă, poate distruge

structura solului pentru mai mulţi ani. În cazul când arătura se face spre sfârşitul verii – începutul

toamnei, au loc procese intense de descompunere a resturilor vegetale, de nitrificare şi oxidare a

diverşilor compuşi minerali. Ca urmare, se acumulează cantităţi însemnate de substanţe nutritive în

forme uşor accesibile plantelor. Dacă arătura se face mai târziu (luna noiembrie – începutul lunii

decembrie), procesele de mineralizare a materiei organice şi de nitrificare sunt mai reduse, ele

continuându-se mai mult în primăvara anului următor(http://www.agrimedia.ro/articole/aratura-

adâncă-de-toamna-mod-de-executare).

5. Stabilirea corectă a adâncimii arăturii şi schimbarea acesteia de la un an la altul.

Adâncimea arăturii se stabileşte, în funcţie de cerinţele plantelor, de grosimea profilului de

sol, tipul de sol, umiditate, epoca de execuţie, starea culturală a terenului, etc. ((Penescu A. şi

Ciontu C., 2001).

Adâncimea arăturii se corelează cu grosimea stratului arabil pentru a nu duce la suprafaţă

orizonturi nefertile, pietriş sau săruri şi cu cerinţele plantei pentru adâncimea de arat. Pentru

plantele prăşitoare se practică adâncimi mai mari, comparativ cu cerealele păioase.De asemenea,

când sunt multe resturi vegetale sau se încorporează gunoiul de grajd sau se ară mai adânc.

Adâncimea arăturii este necesar să fie schimbată de la un an la altul pentru a împiedica formarea

hardpanului (Bogdan Ileana şi colab., 2003).

Când arărătura se efectuează an de an la aceiaşi adâncime, pe solurile umede şi cu textură

mijlocie sau fină, la partea superioară a stratului subarabil se formează hardpanul (podul brazdei

sau talpa plugului. Acesta este un strat foarte compact, foarte greu permeabil pentru apă, aer şi

rădăcini, gros de 5-20 cm, având o structură masivă care împiedică dezvoltarea normală a

rădăcinilor (Rusu T., 2005).

6. Arătura să se facă cu plugul în agregat cu grapa.
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Prin arat  plugul nu lasă solul îndeajuns de mărunţit şi de nivelat la suprafaţă, astfel este

necesar să se lucreze în agregat cu grapa cu colţi sau grapa stelată. Grapa cu colţi se poate folosi în

agregat cu plugul pe terenurile mai umede şi mai îmburuienate. Pe terenurile bine zvântate, curate

de buruieni şi prea afânate în urma plugului este indicat să se folosească grapa stelată, care

fărămiţează şi nivelează solul arat (Cârciu G., 2006).

La grapa stelată se renunţă pe solurile grele, compacte sau prea umede în momentul

executării aratului.Renunţarea la grapa stelată în agregat cu plugul pe motivul economisirii

carburantului este numai o iluzie, deoarece mărunţirea brazdelor primăvara costă considerabil mai

mult.Arătura prelucrată toamna cu grapa stelată nu se tasează mai puternic peste iarnă şi nu face

nici crustă primăvara dacă se lucrează la timp. Are aceeaşi capacitate de reţinere a apei ca şi cea

neprelucrată, iar efectul gerului acţionează mai bine peste iarnă, mărunţind mai uşor şi mai uniform

bulgării de sol, care sunt prea mici. În primăvara, solul este  nivelat, se zvântă mai repede, se usucă

mai puţin şi se lucrează mai bine şi mai uşor, cu cheltuieli mai reduse.S-a constatat, pe baza unor

observaţii şi cercetări amănunţite, că lăsarea arăturii toamna în stare de „brazdă verde”, pe motivul

că se acumulează mai multă apa în sol sau că se manifestă mai bine efectul gerului, nu este o

soluţie bună. Această practică poate da rezultate (în vederea acumulării unor cantităţi mai mari de

apă) eventual în zonele în care iarna zăpada este spulberată şi viscolită, ducând la dezgolirea

suprafeţelor arate.Pe solurile mai slab structurate, dacă arătura se tasează din cauza precipitaţiilor,

primăvara se recomandă prelucrarea ei cu ajutorul cultivatorului CPGC – 4 echipat cu cuţite –

daltă, reglat la adâncimea de 16 – 18 cm, sau cu discul greu GDG – 4,2, în agregat cu un tractor de

ultimă generaţie (http://www.agrimedia.ro/articole/aratura-adâncă-de-toamna-mod-de-

executare).

7. Direcţia de arat şi metoda folosită. În cazul în care forma terenului permite, este

indicat ca arătura să se facă perpendicular pe direcţia rândurilor de plante. În acest caz solul se ară

mai bine, adâncimea arăturii fiind uniformă.Pe terenurile în pantă arătura trebuie executată de-a

lungul curbelor de nivel.Nu se recomandă aratul din deal în vale întrucât favorizează eroziunea şi

scurgerea apei pe versanţi.În ceea ce priveşte metoda de lucru este indicat să se alterneze arătura

executată la cormană cu arătura executată în lături. Direcţia şi metoda de lucru a solului pe parcele

trebuie să se schimbe de fiecare dată, pentru asigurarea unei mobilizări totale a solului, fără

denivelări (Guş P. şi colab.,  2003).

8. Viteza de arat şi nivelarea prealabilă a terenului.

Pentru aprecierea calităţii arăturii, în legătură cu viteza de arat, trebuie să luăm în

considerare : felul cormanei, prezenţa antetrupiţei, compoziţia mecanică a solului, conţinutul în

substanţă organică, etc. (Dimancea St., 1966).

La o viteză de deplasare a agregatului de arat, ,între 5-7 km/h asigură o arătură bună,

afânată, cu brazde bine întoarse şi mărunţite. În cazul în care gradul de acoperire cu sol a resturilor

vegetale este redus, se reduce viteza de deplasare a agregatului de arat şi se măreşte adâncimea de
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lucru. Dacă gradul de mărunţire al solului are valori peste limita normală se măreşte viteza de

lucru. Vitezele mari de lucru sunt recomandate pe solurile cu stare culturală bună, lipsite de

buruieni şi cu mirişte mică. La viteză mare se înrăuţeşte  încorporarea miriştii şi se înregistrează

variaţii mari în ceea ce priveşte adâncimea de lucru (Rusu T., 2005).

La viteze sub 5 km /h se realizează o bună întoarcere dar mărunţirea este mai slabă. La

viteze între 5 – 7  km /h (cele mai corespunzătoare) se realizează, atât o întoarcere bună, cât şi o

mărunţire puternică, iar la viteze de peste 7 km /h creşte gradul de mărunţire, dar nu se realizează o

întoarcere uniformă (http://agroromania.managar.ro/articole/stiri/ing-constantin-burlacu-

importanta-araturii-de-toamna-la-9262.html).

9. Raportul dintre adâncimea şi lăţimea brazdei.O arătură bună se execută atunci când

există un anumit raport între adâncimea şi lăţimea brazdei.La arătura normală, raportul adâncimii

faţă de lăţime este de 1:1,4-1,5.În acest caz brazda se răstoarnă cu circa 135o.Pentru arăturile

superficiale acest raport poate fi 1:2 sau chiar 1:3, pentru arăturile adânci 1:1, iar pentru cele foarte

adânci 1:0,8-0,9 (Dimancea St., 1966).
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CAPITOLUL II

CHAPTER II

INFLUENŢA ARĂTURII ASUPRA UNOR ÎNSUŞIRI FIZICE

ŞI HIDROFIZICE ALE SOLULUI ŞI PRODUCŢIEI LA

CULTURA DE PORUMB BOABE

INFLUENCE OF TILLING ON SOME PHYSICAL AND

HYDRO-PHYSICAL FEATURES OF THE SOIL AND YIELD

IN GRAIN MAIZE

2.1. Structura

2.1. Structure

Prin structura solului, Chiriţă C. (1974) defineşte modul de grupare a particulelor

elementare în agregate de diferite forme şi mărimi.

Concepţia nouă despre structură,după Stengel P. (1990), se referă la două concepte :

- modul de dispunere spaţială a particulelor elementare ale solului ;

- natura şi intensitatea legăturilor care există între ele.

Dintre proprietăţiile fizice ale solului care influenţează în mare măsură fertilitatea lui, o

importanţă deosebită o are structura. Aceasta influenţează regimul de apă, aer şi substanţele

nutritive din sol.Dată fiind importanţa structurii pentru fertilitatea solului, ea trebuie menţinută,

refăcută sau îmbunătăţită. În acest scop lucrările solului trebuie executate raţional, cu toată atenţia,

incât să nu ducă la distrugerea agregatelor structurale. În solul lipsit de structură, particulele

elementare nelegate între ele formează prin dispunerea lor o reţea densă de spaţii capilare (Drăgoi

Gh ., 2006).

Dacă  în sol există aer, dar nu şi apă şi chiar dacă există substanţe minerale acestea nu pot

fi luate de plantă. Aşadar, în solul lipsit de structură, rezerva de apă a solului este mică şi de scurtă

durată. Ca urmare când plantele au apă, duc lipsă de minerale, iar când le au pe acestea, le lipseşte

apa. De asemenea, solurile lipsite de structură sunt mai uşor spulberate de vânt şi erodate de apă

(Săulescu N.,  1968).

În solul cu structură, apa şi aerul (implicit descompunere anaerobă şi cea aerobă)
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acţionează simultan şi în felul acesta factorii fertilităţii, apa şi substanţele nutritive sunt asiguraţi

concomitent şi fără întrerupere. De asemenea, solurile cu structură corespunzătoare se opun

formării crustei, spulberării şi eroziunii  (Drăgoi G., 2006).

Din punct de vedere agricol sunt importante macroelementele cu diametrul între 0,25 mm

şi 5 mm, dar nu mai mari de 10 mm. Mărimea agregatelor structurale şi raportul dintre acestea

constituie un element important care condiţionează procesele biochimice şi activitatea

microorganismelor din sol (Chiriţă C.D., 1974).

Agricultura de tip intensiv exercită asupra solului solicitări însemnate cele care se referă la

structură şi, în general la însuşirile fizice, ocupând o pondere însemnată. Referitor la lucrările

solului şi efectul acestora asupra însuşirilor fizice (Canarache A., 1990) se disting trei categorii de

efecte:

-efecte imediate, cu rol pozitiv, constituind însăşi obiectivele urmărite prin lucrările

solului;

-efecte imediate, adesea cu rol negativ, care nu constituie obiective ale lucrării solului ci

efecte secundare ale acestuia;

-efecte de durată, remanente , care se acumulează de la an la an: procese fizico-chimice,

biologice şi mecanice complexe care afectează conţinutul de humus, mezofauna, complexul

coloidal şi lianţii fizico-chimici ai elementelor structurale, producând efecte asupra structurii şi

dispersiei, influenţând procesele de compactare şi în cele din urmă ansamblul de însuşiri fizice ale

solului.

La degradarea structurii sub influenţa solului contribuie două grupe de acţiuni (Guş P. şi

colab., 1998):

- acţiunea directă de lovire, mărunţire, zdrobire, produsă de organele de lucru ale

maşinilor de lucrat solul; degradarea se accentuează când lucrarea este executată la

limite extreme de favorabilitate (sol umed sau foarte uscat) numărul de treceri peste

teren este mai mare decât în mod normal şi lipseşte o rotaţie adecvată a culturilor;

- acţiunea de modificare a chimismului solului îndeosebi în stratul lucrat, produsă ca

urmare a lucrării solului.

În Câmpia Moldovei, la Podu-Iloaiei pe un cernoziom cambic, Jităreanu G. şi

colaboratorii (1997) au urmărit influenţa sistemelor de lucrare a solului asupra principalelor

proprietăţi fizice şi producţiei. Lucrările solului au fost executate în următoarele variante: arat la 20

cm; arat la 20 cm+subsolaj la 10 cm; arat la 30 cm ; arat cu plugul paraplow (PFRB); lucrat cu

cizelul şi lucrat cu grapa cu discuri.

Starea culturală a solului în opoziţie cu cea nestructurală creează un sistem eterogen,

polidispers şi poros care modifică considerabil toate valorile şi regimurile unor factori ecologici ai

mediului.Ca atare, structura determină direct potenţialul de fertilitate al solurilor, importanţa ei

crescând de la solurile nisipoase spre cele argiloase (Blaga Gh. şi colab., 1996).
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Pentru pevenirea proceselor de degradare a terenurilor cultivate, este obligatoriu

conservarea unei bune structuri prin evitarea unui număr mare de treceri şi folosirea unor sisteme

adecvate de maşini şi utilaje care la o trecere să execute mai multe operaţii tehnologice.

2.2. Densitatea aparentă

2.2. Apparent density

Densitatea aparentă este unul din principalii indicatori ai stării de aşezare a soluluI, fiind

definită de raportul dintre masa solului uscat aflat în aşezare nemodificată şi volumul total al

solului (Blaga Gh. şi colab., 2005).

Densitatea aparentă este o funcţie a structurii şi microstructurii, texturii, conţinutului de

humus. Pentru fiecare tip de sol există o densitatea aparentă de echilibru. Solul, după ce este afânat,

în timp , se aşază (datorită greutăţii proprii, precipitaţiilor etc.) şi dacă nu sunt intervenţii exagerate

ajunge la desitatea aparentă specifică (de echilibru), (Budoi Gh. şi Penescu A., 1996).

Valorile densităţii aparente sunt în strânsă corelaţie cu gradul de tasare a solului.Ele

oscilează frecvent între 1-2 g/cm3, fiind mai mici la solurile bogate în humus şi bine structurate

(Blaga Gh. şi colab., 2005).

Pentru majoritatea plantelor de cultură există o densitate aparentă optimă. Ea variază în

general între 1-1,4 g/cm3. În cadrul acestui interval, necesită o afânare mai pronunţată plantele care

dezvoltă în sol unele organe (cartoful, sfecla, etc.).S-a constatat că solurile bogate în humus,

structurate, cu textură uşor-mijlocie în mod natural nu se compactează peste densitatea optimă .La

valori mai mari, către 1,3-1,4, în sol se crează o reţea de pori mici (capilari) care conduc apa către

stratul de seminţe, acestea germinează în procent mai mare, iar plantele înfrăţesc mai bine (Budoi

Gh. şi Penescu A., 1996).

Densitatea aparentă influenţează creşterea rădăcinilor. Aşa de exemplu, la porumb masa

rădăcinilor creşte de la valoarea lui densitatea aparentă de la 0,9 g/cm3 până la 1,3 g/cm3, iar către

valoarea de 1,4 g/cm3 scade brusc.La o densitate aparentă optimă, sporeşte gradul de folosire a

azotului din îngrăşăminte. De exemplu, s-a constatat că din cantitatea totală din îngrăşăminte,

azotul a fost folosit la densitatea aparentă de 1,g/cm3 în proporţie de 38%, iar la densitatea aparentă

de 1,4 g/cm3 în proporţie de 44% (Danilov G., şi colab., 1982).

În condiţii de irigaţie, dinamica densităţii aparente este următoarea: după irigare are cele

mai mici valori, apoi creşte o dată cu scăderea umidităţii solului până la un punct, după care se

menţine aproximativ constantă. În cercetările sale Ivanov Nerpin, 1969, a constatat, la 3-5 zile

după udare, valori de 1,05-1,09 g/cm3 (la umiditatea relativă de 95%), iar după udare, valori de 1,2

g/cm3 (la umiditate relativă de 70%), după care densitatea aparentă s-a menţinut aproximativ

constantă.

La determinarea şi aprecierea modului de influenţare a lucrărilor solului sau a altor măsuri

agrotehnice, asupra densităţii aparente, trebuie avut în vedere şi alţi factori. Aşa de exemplu, pot fi
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zone nederanjate prin lucrări, alte zone sunt compactate de către trafic, solurile cu structură

nestabilă se pot reaşeza (tasa) mai repede ; adâncimea de încorporarea a resturilor vegetale, de

asemenea influenţează densitatea aparentă (Budoi Gh. şi Penescu A., 1996).

Tasarea solului, alta decât cea naturală, îndeosebi cea produsă prin lucrările neraţionale ale

solului constituie cauza principală a distrugerii reţelei de pori şi a aranjamentului structural cu

consecinţe negative pe îndelungate perioade de timp. Valorile optime de densităţi aparente variază

între 1-1,4 g/cm3, cerealele păioase, porumbul, floarea soarelui preferând valori ale densităţii

aparente de 1,2-1,3 g/cm3 (Guş P. şi colab.,2003),

Jităreanu G. şi colab., 1997, constată creşteri ale densităţii aparente de la semănat la

recoltare, în toate straturile, la toate culturile şi în toate variantele de lucrare a solului. La grâu şi

orz, s-au înregistrat valori mai ridicate în stratul 10-20 cm (1,34-1,39 g/cm3 ), datorită trecerilor

repetate ale agregatelor pentru pregătirea patului germinativ. În cursul perioadei de vegetaţie,

valorile densităţii aparente au crescut pe întregul strat arabil (0-30 cm), în timp ce la soia şi la

porumb s-a format la adâncimea de 10-20 cm, cu un strat mai compact, cu valori de 1,48-1,63

g/cm3, ca urmare a lucrărilor de întreţinere.

Influenţa agregatelor utilizate pentru lucrarea solului la umiditatea optimă asupra densităţii

aparente se manifestă până la adâncimea de 30 cm şi nu afectează solul în profunzime (Rusu T.,

2001). Densitatea aparentă în funcţie de adâncimea de lucru păstrează valori medii de 1,01-1,31

g/cm3 la începutul perioadei de vegetaţie şi creşte trepatat ajungând la 1,23-1,41 g/cm3 în faza

premergătoare recoltării. Cele mai mici valori se constată în cazul utilizării plugului reversibil cu

cormană asociat cu grapa rotativă şi cele mai mari valori în cazul utilizării grapei cu discuri după

lucrarea de arat cu plugul cu cormană.

Densitatea aparentă în anul 1997 în variantă scarificat-arat+discuit la cultura de porumb

boabe pe adâncimea 0-20 cm oscilează între 1,33 g/cm3 în primăvară şi 1,36 g/cm3 în toamnă

(Cârciu Gh., 2002).

După Haţegan M., 2003, valorile densităţii aparente determinate în stratul de 0-20 cm sunt

corespunzătoare dezvoltării normale a culturii de porumb în toate variantele din câmpurile

experimantale de la S.D.E. a U.S.A.M.V. Cluj-Napoca şi Câmpia Turzii (tabelul 2.1.).

Cercetările cu privire la influenţa lucrărilor solului asupra însuşirilor fizice ale solului brun

roşcat au fost efectuate în perioada 1987-1996 de Budoi Gh., şi colab., în câmpurile experimentale

de la Tunari şi Moara Domnească (20 respectiv 30 km în partea de nord-est a Bucureştiului ).

Rezultatele determinărilor cu privire la densitatea aparentă arată că în  toamnă solul arat cu plugul

cu cormană este mai afânat. Sub adâncimea de 20 cm densitatea aparentă are valori mai mici în

varianta lucrată cu cizelul, lucrare considerată de perspectivă ca lucrare alternativă de arătură cu

plugul cu cormană (tabelul 2.2..).
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Tabelul 2.1.
       Table 2.1.

Evoluţia densităţii aparente (g/cm3) în funcţie de sistemul de lucrare al solului

(Haţegan M., 2003)

Evolution of apparent density (g/cm3) depending on soil work system (Haţegan M., 2003)

Variantă/
Tip de sol Adâncimea

(cm)

Plug
clasic

+
disc2x

Plug
reversibil
+grapă
rotativă

Disc
+

grapă
rotativă

Grapă
rotativă

Paraplow
+

Grapă
rotativă

Cizel
+

Grapă
rotativă

0-10 1,10 1,15 1,21 1,23 1,32 1,26
10-20 1,27 1,22 1,36 1,38 1,35 1,34
20-30 1,39 1,32 1,38 1,38 1,38 1,42
30-40 1,43 1,37 1,41 1,41 1,42 1,42

Cernoziom
cambic

40-50 1,41 1,43 1,45 1,42 1,44 1,45
0-10 1,18 1,11 1,28 1,10 1,21 1,23

10-20 1,26 1,23 1,33 1,35 1,28 1,33
20-30 1,39 1,39 1,39 1,38 1,32 1,34
30-40 1,41 1,41 1,40 1,39 1,34 1,38

Sol aluvial
molic

40-50 1,45 1,46 1,48 1,46 1,45 1,45

       Tabelul 2.2

         Table 2.2..

Variaţia densităţii (g/cm3) a solului brun-roşcat tipic cultivat cu porumb, după executarea lucrărilor

de bază, medii pe anii 1992-1996, Moara Domnească (Budoi Gh. şi Penescu A., 1996)

Variation of density (g/cm3) in the typical brown-reddish soil cultivated with maize after basic soil

works – annual means (1992-1996), Moara Domnească (Budoi Gh. & Penescu A., 1996)

Lucrările de bază ale solului Data
determinărilor

Adâncimea
(cm) A20 A30 Par.20 Ciz.40 D.12
0-10 1,14 1,17 1,18 1,23 1,13

10-20 1,19 1,20 1,28 1,29 1,33
20-30 1,38 1,25 1,39 1,33 1,45

Toamna după
executarea
lucrărilor
de bază 30-40 1,45 1,41 1,45 1,35 1,46

0-10 1,16 1,15 1,22 1,24 1,21
10-20 1,22 1,20 1,29 1,29 1,32
20-30 1,37 1,28 1,37 1,32 1,43

Primăvara înainte de
semănatul porumbului

30-40 1,41 1,29 1,42 1,36 1,44
0-10 1,17 1,19 1,22 1,24 1,22

10-20 1,24 1,24 1,34 1,33 1,36
20-30 1,37 1,31 1,38 1,36 1,42

Toamna la
recoltarea
porumbului

30-40 1,42 1,40 1,42 1,39 1,45
A20=arat la 20 cm; A30=arat la 30 cm; Par.20=paraplaw 20 cm; Ciz.40=lucrat cu cizelul la 40 cm;
D12=lucrat cu discul la 12 cm.

În varianta lucrată cu plug clasic + disc 2x, valorile densităţii aparente au oscilat între 1,18

– 1,26 cm3 în primii 20 de cm. Rezultatele au fost obţinute pe aluviosolul molic de la Cluj Napoca

(Guş P. şi Rusu T., 2006).
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În anul 2004, la S.D. Timişoara, pe un cernoziom vertic, densitatea aparentă în stratul 0-10

cm, în perioada de răsărire a plantelor de porumb a fost de 1,19 g/cm3, în timp ce în perioada iunie

ajunge la 1,30 g/cm3, iar în luna octombrie la 1,36 g/cm3 (Popa N.D., 2007).

Pe preluvosolul roşcat de la Moara Domnească – Ilfov, densitatea aparentă prezintă o

oscilaţie a valorilor între 1,23 g /cm3 (arat 15 cm + 15 cm ploughing) şi 1,10 g /cm3 (arat 25 cm +

25 cm ploughing), (Obrişcă Mihaela, 2007).

În urma cercetărilor efectuate în anul 2006 pe un preluvosol roşcat de la Moara

Domnească, la cultura de porumb boabe într-o rotaţie de 2 ani, densitatea aparentă oscilează între

1,15 g /cm3 în orizontul 0 – 5 cm şi 1,35 g /cm3 în orizontul 20 – 25 cm (Dumitrescu Nicoleta

Claudia şi colab., 2007).

Densitatea aparentă prezintă valori diferite în funcţie de tipul de sol şi de sistemul de

lucarre a solului. La Cluj Napoca în varianta arat + disc 2 x, densitatea aparentă a fost de 1,22 g

/cm3 pe faeoziomul argic ajungând la 1,34 g /cm3 pe aluviosolul molic (Rusu T. şi colab., 2008).

La Cluj Napoca în varianta arat, pe un preluvosol vertic stagnic, densitatea aparentă este de

1,21 g /cm3 la adâncimea de 0 – 10 cm şi ajunge la 1,43 g /cm3 la adâncimea de 40 – 50 cm

(Moraru Paula şi colab., 2008).

Cercetările efectuate în câmpul experimental de la Moara Domnească în perioada 1996 –

2005, în varianta clasică (arat) denotă valori ale densităţii aparente la cultura de porumb boabe de

1,13 g /cm3 la adâncimea de 5 – 10 cm şi de 1,35 g /cm3 la adâncimea de 35 – 40 cm (Marin D.I. şi

colab., 2008).

 În anul 2004, la S.D. Timişoara pe un cernoziom cambic, la cultura de porumb boabe,

densitatea aparentă pe adâncimea de 0-20 cm prezintă valori medii cuprinse între 1,18g/cm3 şi 1,36

g/cm3 la începutul perioadei de vegetaţie, între 1,25 g/cm3 şi 1,35 g/cm3 în vară şi între 1,26 g/cm3

şi 1,38 g/cm3 la sfârşitul perioadei de vegetaţie (Motroc P., 2010).

În urma cercetărilor efectuate de Ciucoş M.L. (2011) cu privire la densitatea aparentă

aceasta a prezentat următoarele valori : la cernoziomul cambic între 1,10-1,27 g/cm3 în primii 20 de

cm  şi 1,39-1,43  g/cm3 pe adâncime 20-40 cm la varianta lucrată cu plugul şi respectiv 1,26-1,38

g/cm3 în primii 20 de cm şi 1,38-1,42 g/cm3 pe adâncimea 20-40 cm la variantele lucrate după

sistemul minim.La aluviosolul molic determinările densităţii aparente au fost de 1,18-1,26 g/cm3 în

primii 20 de cm şi 1,39-1,41 g/cm3 pe adâncimea 20-40 cm la varinata lucrată cu plugul şi respectiv

1,10-1,35m g/cm3 în primii 20 de cm şi 1,32-1,39 g/cm3 pe adâncimea 20-40 cm la variantele

lucrate după sistemul minim.

Cercetările efectuate în anul 2013 la Lovrin şi respectiv Beba Veche pe un cernoziom

tipic prezintă valori diferite în ceea ce priveşte densitatea aparentă.La Lovrin, densitatea aparentă

oscilează între 1,68g/cm3 la adâncimea 0-10 cm şi 1,49 g/cm3 la adâncimea 40-50 cm.La Beba

Veche, densitatea aparentă este de 1,57 g/cm3 la suprafaţă în timp ce în intervalul 40-50 cm

prezintă 1,71 g/cm3 (Scheemann N.M. şi Cârciu Gh.,  2014).
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În anul 2014 în urma prelevării probelor de sol la Giarmata şi la Sudriaş, densitatea

aparentă a oscilat între 1,26 g/cm3  (0-10 cm) şi 1,70 g/cm3  (40-50 cm) la Giarmata şi între 1,32

g/cm3 (0-10 cm) şi 1,84 g/cm3 (40-50 cm) la Sudriaş (Scheemann N.M. şi Cârciu Gh.,  2014).

Studiile şi cercetările efectuate de-a lungul timpului în România, pe diferite soluri, scot în

evidenţă faptul că indiferent de planta cultivată, comparativ cu lucrarea de arat cu plugul cu

cormană, densitatea aparentă cu cele mai ridicate valori se întâlneşte la lucrări ale solului efectuate

cu maşini care produc o mai mică mobilizare: grape cu discuri, cultivatoare, cizele, pluguri fără

răsturnarea brazdei ( Marin D., 1995; Budoi Gh., 1997).

2.3. Porozitatea totală

2.3.Total porosity

 Porozitatea totală este formată din totalitatea spaţiilor capilare (cu diametrul sub 1 mm,

prin care circulă de obicei apa-porozitatea capilară) şi necapilare (cu diametrul de peste 1 mm, prin

care circulă de obicei aerul-porozitatea necapilară, de aeraţie) din masa solului. Porozitatea totală a

solului se determină indirect, prin calcul cunoscând densitatea aparentă şi specifică a solului

respectiv, iar porozitatea capilară şi necapilară se determină în mod direct folosind metoda cu probe

de sol în structura naturală, recoltată în cilindri de metal.

Lucrările solului, în special arătura afânează solul şi determină creşterea volumului solului

cu 25-50% şi ridicarea temporară a nivelului terenului cu 10-20% (Ciucoş M.L., 2011).

Porozitatea totală depinde de textura şi structură şi este importantă deoarece determină

prezenţa simultană şi în proporţie optimă a apei şi aerului în sol, ceea ce condiţionează o bună

fertilitate a solului (Săulescu N., şi colab., 1968). De asemenea, porozitate împreună cu densitatea

aparentă influenţează greutatea stratului care se mobilizează la executarea lucrărilor solului.

Porozitatea totală a solului se modifică în strânsă corelaţie cu densitatea aparentă, iar raportul între

porozitatea capilară şi cea necapilară depinde în mare măsură de mărimea agregatelor structurale

(Guş P., Rusu T., 1999).

Determinarea porozităţii agregatelor se face prin calcul pe baza densităţii aparente a

elementelor structurale, iar determinarea porozităţii dintre agregate prin diferenţa dintre porozitate

totală şi porozitatea agregatelor. Astfel, unele determinări arată că, la valori ale porozităţii totale de

40-50%, porozitatea agregatelor reprezintă de regulă 35-40% (adică 80-85% din total), iar

porozitatea dintre agregate reprezintă de regulă  5-10% (adică 14-210% din total).

Bryans şi colab., 1993 arată că în cazul sistemelor minime de lucrări, porozitatea totală

(P.T.) şi porozitatea necapilară sunt mai mici, iar porozitatea capilară se modifică pozitiv (tabelul

2.3.).

Valorile porozităţii totale ale cernoziomului cambic în variantele cu lucrări minime sunt

cuprinse între 49-54% pe adâncimea de 0-20 cm încadrându-se în domeniul valorilor optime.În

sistemul cu arătură porozitatea totală are valori cuprinse între 46-58 %.Între cele două sisteme de
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lucrare a solului (convenţional şi neconvenţional) diferenţele sunt semnificative doar în partea

superioară a stratului de sol  (tabelul 2.4.), (Haţegan M., 2003).

      Tabelul 2.3.
Table 2.3.

Efectul sistemului de lucrare a solului asupra distribuţiei porilor (Bryans şi colab.1993)

. Effect of soil work system on pore distribution (Bryans et al., 1993)

Sistemul PT (%) Pori >0,1 mm (%) Pori<0,1 mm (%)

Convenţional (20 cm) 48 17 31

Minim (4 cm) 43 10 33

      Tabelul 2.4.

Table 2.4.

Evoluţia porozităţii totale (%) în funcţie de sistemul de lucrare (Haţegan M., 2003)

Evolution of total porosity (%) depending on the soil work system (Haţegan M., 2003)

Variantă/
Tip de sol Adâncimea

(cm)

Plug
clasic+
disc 2x

Plug
reversibil

+
grapa

rotativă

Disc+
grapă

rotativă

Grapa
rotativă

Paraplow
+

grapa
rotativă

Cizel
+

grapa
rotativă

0-10 58 57 54 54 50 52

10-20 52 54 49 52 49 49

20-30 47 46 42 42 42 46

30-40 46 48 47 47 46 46

cernoziom
cambic

40-50 47 46 45 46 46 45

Sistemul neconvenţional de lucrare a solului testat în diferite variante în cadrul unui

asolament de trei ani (Papazoglu Theodora, 2002), diminuează stratificarea solului şi

individualizarea stratului arat faţă de subarabil precum şi consecinţele negative ale acestui fapt.

Porozitatea solului brun argiloiluvial raportată la textura luto-argiloasă a acestuia are valori

cuprinse în intervalul 47-51 % (tabelul 2.5.).

Creşterea densităţii aparente şi tendinţa de reducere a spaţiului poros şi a permeabilităţii

pentru apă nu reprezintă întotdeauna efecte negative, deoarece există un domeniu optim al fiecărei

caracteristici. Astfel, în cazul cernoziomului vermic de la Valul lui Traian (Dumitru Elisabeta şi

colab., 1999) constată o uşoară creştere a stării de compactitate şi reducerea permeabilităţii pentru

apă prin introducerea unor practici tehnologice care să afâneze într-o mai mică măsură, care devine

benefică creând condiţii optime pentru intensificarea mezofaunei şi creşterea capacităţii totale de

reţinere a apei (tabelul 2.6.).
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Tabelul 2.5.
Table 2.5.

Evoluţia porozităţii totale PT (%) a solului brun argiloiluvial în funcţie de sistemul de lucrare

(Papazoglu Theodora 2002)

Evolution of total porosity PT (%) of the clayilluvial brown soil depending on soil work system

(Papazoglu Theodora, 2002)

Variantă Adâncimea
(cm)

Plug
clasic

+
disc
2x

Plug
reversibil

+
grapă

rotativă

Disc
+

grapă
rotativă

Grapă
rotativă

2x

Paraplow
+

grapă
rotativă

Cizel
+

grapă
rotativă

0-10 52 57 51 54 55 53
10-20 49 55 49 48 50 50
20-30 46 47 49 48 48 47
30-40 46 49 48 49 48 48

Anul I
porumb

40-50 45 45 45 45 45 46
0-10 56 61 56 61 55 58

10-20 53 56 51 50 53 51
20-30 48 48 48 49 49 50
30-40 48 48 48 48 49 48

Anul II
soia

40-50 46 45 46 46 47 46
0-10 55 58 59 60 56 56

10-20 53 51 49 49 50 51
20-30 48 48 47 48 49 48
30-40 48 48 48 48 48 48

Anul III
grâu de
toamnă

40-50 47 47 47 46 47 47

 Tabelul 2.6.

Table 2.6.

Efecte ale diferitelor practici de afânare asupra unor însuşiri fizice ale cernoziomului vermic de la

Valul lui Traian (Dumitru Elisabeta şi colab. , 1999)

Effects of different aeration practices on some physical features of the vermic chernozem at Valul

lui Traian (Dumitru Elisabeta et al., 1999)

Tehnologia de cultură a solului
Convenţional Cizel Disc No-tillAdâncimea

(cm) Porozitatea totală
(% v/v)

0-10 59 56 53 56

10-20 54 51 51 51

20-30 54 51 51 51

30-40 54 51 51 51

40-50 53 55 55 52

În experienţele efectuate de Budoi Gh., la Moara Domnească (1992-1996)privind

cultivarea porumbului utilizând tehnologii de cultură cu lucrări minime ale solului (cizel, paraplow,
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grapă cu discuri) se constată valori ale porozităţii totale apropiate de cele obţinute în sistemul clasic

de lucrare a solului (tabelul 2.7.).

Tabelul 2.7.
Table 2.7.

Variaţia porozităţii totale (în %) a solului cultivat cu porumb, după executarea lucrărilor de bază

(Budoi Gh., şi colab.)

Variation of total porosity (%) of the soil cultivated with maize after basic soil works

 (Budoi Gh. et Al.)

Lucrările de bază ale solului*Data
determinărilor

Adâncimea
(cm) A20 A30 Par.20 Ciz 40 D.12
0-10 56 55 55 53 57

10-20 55 54 51 50 49
20-30 47 52 47 50 46

Toamna după
executarea
lucrărilor de
bază 30-40 45 46 44 49 44

0-10 55 56 54 54 55
10-20 53 54 51 51 49
20-30 48 51 47 49 45

Primăvara
înainte de semănatul
porumbului

30-40 46 47 46 48 44
0-10 55 54 53 53 53

10-20 53 53 49 49 48
20-30 48 50 47 48 46

 Toamna la recoltarea
porumbului

30-40 45 46 45 47 44
*) A20=arat la 20 cm; A30=arat la 30 cm; Par.20=paraplaw 20 cm; Ciz.40=lucrat cu cizelul la 40
cm; D12=lucrat cu discul la 12 cm.

Adâncimea arăturii pe preluvosolul roşcat de la Moara Domnească – Ilfov a avut asupra

porozităţii totale la cultura de porumb la arătura de 15 cm un efect marcat de o scădere a valorilor

la adâncime, semnificativă la 10,1 – 20 cm şi foarte semnificativă la 20,1 – 30 cm. Porozitatea

totală scade odată cu reducerea adâncimii de la 53,178% (arat 25 cm) la 48,022% (arat 15 cm),

(Obrişcă Mihaela, 2007).

Porozitatea totală în varintele lucrate după sistemul minim este cuprinsă între 49-54 % la

cernoziomul cambic şi 49-58 % la aluviosolul molic pentru adîncimea 0-20 cm, valori încadrate în

sistemul optim pentru aceste tipuri de sol (Ciucoş M.L., 2011).

Porozitatea totală pe un preluvosol roşcat de la Moara Domnească, într-o rotaţie de 2 ani,

este influenţată direct de adâncime şi prezintă valori cuprinse între 54,24% la adâncimea de 0 – 5

cm şi 35,45% la adâncimea de 20 – 25 cm (Dumitrescu Nicoleta Claudia şi colab., 2007).

Pe cernoziomul de la Mărculeşti porozitatea totală are valori foarte mari în primii 10 cm

(56%), menţinându-se în acest interval până în substratul subarabil         (35 – 40 cm), pentru ca la

adâncimea de 140 – 150 cm să ajungă la 51% (Burcea Mariana şi colab., 2007).

Porozitatea totală a solului poate prezenta o variaţie asemănătoare cu a densităţii aparente,

rezultate confirmate în urma cercetărilor efectuate în câmpul experimental de la Moara Domnească,

în varianta cu sistemul de lucrări clasic, valori medii cuprinse între 52% în orizontul 5 – 10 cm şi
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44% în orizontul 35 – 40 cm (Marin D.I. şi colab., 2008).

Şi alte cercetări efectuate în România în ultimii ani, arată o tendinţă asemănătoarea în

privinţa porozităţii totale şi anume, scăderea acesteia la lucrările efectuate în sistemul

neconvenţional comparativ cu sistemul clasic de lucrări. De asemenea, datele publicate

menţionează o scădere a porozităţii totale de la semănat spre recoltare şi din straturile de suprafaţă

spre profunzime (Drăgoi Gh., 2006).

2.4. Gradul de tasare

2.4. Setting degree

Pentru a aprecia starea de aşezare a solului, valorile absolute ale densităţii aparente sau ale

porozităţii totale,  nu pot fi interpretate  corespunzător, întrucât semnificaţia practică a acestora este

diferită de la un sol la altul în funcţie de textura acestuia. Indicatorul care cuprinde atât densitatea

aparentă (porozitatea totală) şi ţine cont şi de textura solului este gradul de tasare (Popa N.D.,

2007).

Compactarea solurilor se petrece  sub influenţa a două categorii de factori: naturali

(compactarea naturală) şi factori artificiali (compactarea artificială sau antropică). Compactarea

antropică apare ca urmare a traficului exagerat, neraţional, efectuat pe terenurile agricole şi este

specifică agriculturii de tip intensiv (Popa N.D., 2007).

Literatura de specialitate din România (Dumitru Elisabeta, 1998; Tianu Al., 1995;

Jităreanu G., 1997; Guş P., şi colab., 2003) consemnează o multitudine de metode privind

reducerea sau corectarea compactării solurilor agricole. Dintre acestea pot fi amintite: prelucrarea

solurilor la umiditatea optimă (adecvată), reducerea numărului de treceri pe suprafaţa solului,

limitarea presiunii pe sol (utilizarea şenilelor, a pneurilor cu presiune scăzută); rotaţii de lungă

durată cu culturi ameliorative, variaţia adâncimii de lucrare a solului, utilizarea restrictivă a

grapelor cu discuri, asigurarea unei fertilizări echilibrate şi a unui bilanţ pozitiv al humusului.

Modificarea însuşirilor fizice şi efectele negative ale fenomenului de tasare şi compactare a

solurilor din Banat au fost puse în evidenţă şi prin cercetările efectuate de OSPA Timişoara în

colaborare cu USAMVB Timişoara (Borza I., 1997). Compactarea a fost realizată prin treceri

repetate, în fiecare an, cu tractorul U-650, roată lângă roată, atât toamna cât şi în primăvară.

Modificările semnificative ale însuşirilor solului s-au produs în stratul superficial (5-20 cm ), în

timp ce sub adâncimea de 30 cm au fost nesemnificative. Astfel, densitatea aparentă a înregistrat

creşteri cu 9-13%  la compactarea din toamnă şi de 5-13% la compactarea de primăvară. Producţia

medie de porumb a scăzut cu 5-7% funcţie de intensitatea procesului de compactare.

Permeabilitatea pentru apă a scăzut în medie cu 62-84% şi rezistenţa la penetrare a înregistrat

creşteri semnificative. Fenomenul negativ al compactării a fost compensat de lucrările de

fertilizare.

Pe un cernoziom cambic lucrat în sistem clasic şi cu lucrări minime ale solului (Haţegan
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M., 2003), determinările gradului de tasare confirmă starea moderată de afânare în variantele

lucrate în sistem clasic (valori de la -3,6% până la -11,55 pe adâncimea de 0-20 cm). În variantele

cu lucrări minime pe adâncimea 0-20 cm gradul de tasare are valori de -3,8%, valori specifice

solurilor slab afânate-slab tasate (tabelul 2.8.).

Cercetările efectuate la Cluj-Napoca pe un sol brun argiloiluvial (Papazoglu Theodora,

2002) lucrat clasic cât şi în sistemul neconvenţional scot în evidenţă menţinerea stării de afânare a

solului într-un domeniu corespunzător în toate variantele (tabelul 2.9.), valorile detreminate pe

adâncimea 0-20 cm caracterizând un sol slab tasat (5,4%), moderat afânat.

  Tabelul 2.8.

Table 2.8.

Evoluţia gradului de tasare GT (%) a solului în fucţie de sistemul de lucrare(Haţegan M., 2003)

Evolution of setting degree (%) of the soil depending on the soil work system (Haţegan M., 2003)

Variantă /
Tip de sol

Adâncimea
(cm)

Plug
clasic

+
disc
2x

Plug
reversibil

+
grapă

rotativă

Disc
+

grapă
rotativă

Grapă
rotativă

Paraplow
+

grapă
rotativă

Cizel
+

grapă
rotativă

0-10 -11,5 -9,6 -3,8 -3,8 3,8 0,0
10-20 0,0 -3,8 5,8 0,0 5,8 5,8
20-30 9,6 11,5 0,0 0,0 0,0 11,5
30-40 11,5 7,7 9,6 9,6 11,5 11,5

Cernoziom
cambic

40-50 9,6 11,5 13,5 11,5 11,5 13,5

Tabelul 2.9.

Table 2.9.

Evoluţia gradului de tasare GT (%) a solului brun argiloiluvial în funcţie de sistemul de lucrare

(Papazoglu Theodora, 2002)

Evolution of setting degree (%) of the clayilluvial brown soil depending on soil work system

(Papazoglu Theodora, 2002)

Variantă Adâncime
(cm)

Plug
clasic
+disc

2x

Plug
reversibil
+grapă
rotativă

Grapă
cu discuri

+grapă
rotativă

Grapă
rotativă
2 treceri

Paraplow
+

grapă
rotativă

Cizel
+

grapă
rotativă

0-10 -0,35 -11,47 0,4 -3,72 -6,65 -1,8

10-20 5,4 -6,68 5,4 7,37 3,95 2,47
20-30 10,25 8,32 5,42 6,9 7,62 7,85
30-40 11,22 5,42 7,37 5,9 7,37 7,37

Anul
I
porumb

40-50 11,7 12,2 11,7 10,7 11,7 10,72
0-10 -9,2 -18,5 -8,6 -17,6 -14,43 -13,13

10-20 -2,13 -8,57 0,5 3,03 -2,8 1,07
20-30 7,53 6,9 6,23 5,57 4,27 2,97
30-40 6,87 7,53 7,53 6,23 5,57 6,23

Anul
II
soia

40-50 11,37 12,03 10,7 11,37 10,73 11,37
0-10 -6,6 -12,43 -13,77 -15,67 -9,2 -9,2

10-20 -2,07 1,07 4,93 4,27 3,63 1,0
20-30 7,53 7,53 8,83 7,53 5,57 6,9
30-40 7,53 6,9 7,53 6,9 6,9 7,53

Anul
III
grău de
toamnă

40-50 8,8 9,43 10,73 10,1 9,4 9,4
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Gradul de tasare este influenţat de intervenţiile efectuate asupra solului. Pe aluviosolul

molic de la Cluj Napoca, în varianta arat + disc 2 x, gradul de tasare este de -3,8% pe adâncimea 0

– 10 cm şi de 15,1% pe adâncimea 40 – 50 cm (Guş P. şi Rusu T., 2006).

Diminuarea fenomenului de compactare produs de trecerile cu utilajele agricole poate fi

realizat şi prin crearea, de la înfiinţarea culturii a unor ,,culoare de trecere,, corelate cu ecartamentul

şi dimensiunile pneurilor precum şi cu lăţimea de lucru a maşinilor de semănat şi a celor pentru

efectuarea tratamentelor în perioada de vegetaţie.

2.5. Regimul hidric  al solului

2.5. Hydric regime of the soil

Regimul hidric influenţează porozitatea şi alte însuşiri. Procesele tehnologice care se

produc prin lucrările solului determină indirect mari modificări ale regimului hidric.Sucţiunea apei

este influenţată de către porozitatea totală şi distribuţia agregatelor. Deoarece lucrările solului

influenţează aceşti factori, determină modificări în sucţiunea apei. Dacă descreşte densitatea

aparentă, creşte porozitatea totală, iar în cazul solurilor cu textură fină, creşte conţinutul de apă

reţinut la potenţiale mari şi descreşte cel reţinut la potenţiale joase. Dacă se deranjează structura

naturală, sucţiunea apei descreşte la solurile cu textură grosieră şi creşte la cele cu textură fină (Guş

P. şi Rusu T., 2006).

Porozitatea necapilară într-o proporţie prea mare favorizează aerisirea excesivă a solului şi

pierderea rezervelor de apă din straturile adânci. Curba de pierdere a apei are două maxime: când

porozitatea necapilară are valori de peste 40% din porozitate totală (aerisire excesivă) şi când

porozitate capilară are valori de peste 70% (pierdere prin ascensiune capilară). Pentru solurile

cernoziomice şi argiloiluviale cele mai fevorabile condiţii din punct de vedere al apei se crează

când porozitatea totală are valori de aproape 60% cu un raport capilar/necapilar de 1,5-2 (Nerpin

V. S., 1969).

Creşterea porozităţii capilare sporeşte capacitatea de înmagazinare a apei, fenomen

deosebit de important pentru zonele cu deficit de umiditate (Budoi Gh. şi Penescu A., 1996).

Lucrările solului pot avea efecte foarte diferite asupra evaporării apei din sol, de la

reducerea drastică până la pierderi rapide. În general, lucrările solului care expun stratul umed la

suprafaţă sporesc evaporarea. După ploile mari, afânarea stratului superficial de sol, conduce la

conservarea apei. (Budoi Gh. şi Penescu A., 1996).

Toate lucrările prin care se crează o suprafaţă nivelată, cu un strat măzărat, izolator,

determină întreruperea curentului de apă capilar, ascendent şi deci micşorarea pierderilor de apă

prin evaporare. (Budoi Gh. şi Penescu A., 1996).

Variaţia cantităţii de apă pierdută prin evaporare poate fi apreciată şi după valorile

densităţii aparente. S-a stabilit că (pentru un sol mijlociu) cele mai mici pierderi se înregistrează

când în stratul  de sol de 5-10 cm, densitatea aparentă are valori de 1,15-1,28 g/cm3. Evaporaţia
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sporeşte mult la valori sub 1g/cm3 şi la o porozitate necapilară de peste 40-50% din total (Nerpin

V. S., 1969).

Dacă prin arătură se aduce din profunzime la suprafaţă un strat de sol cu o structură mai

bună, creşte viteza de infiltrare a apei şi se reduc pierderile prin evaporare. În cazul unei structuri

nestabile, agregatele dispersează repede şi ca urmare solul se tasează, iar infiltrarea apei scade

brusc. (Budoi Gh. şi Penescu A., 1996).

Variaţia umidităţii în stratul de sol lucrat şi mai ales în partea sa superioară se

caracterizează printr-o dinamică foarte accentuată, modificări importante putându-se produce în

numai câteva zile atât într-un sens cât şi în celălalt. Astfel de modificări au loc datorită

schimbărilor meteorologice dar pot fi favorizate şi de stare fizică necorespunzătoare a solului sau

de lucrări culturale executate neraţional (Cârciu Gh., 2002).

Sistemele de lucrare a solului, prin efectul produs asupra structurii şi porozităţii, modifică

indicii hidrofizici ai solului, permeabilitatea şi forţele care acţionează asupra apei din sol

(sucţiunea), evaporaţia şi rezerva totală de apă.

Afânarea solului determină creşterea permeabilităţii pentru apă. Pe solurile afânate se poate

acumula o cantitate de apă cu 25-30% mai mare decât pe solurile neafânate (Lăzureanu A., 1994),

totodată o valoare prea mare a porozităţii favorizează aerisirea excesivă a solului şi pierderea

rezervei de apă. Din acest punct de vedere pierderea apei prin evaporare poate avea loc în

următoarele două situaţii: când porozitatea necapilară depăşeşte 40% din porozitatea totală (aerisire

excesivă) sau când porozitatea capilară este mai mare de 70% din porozitatea totală, pierderea de

apă având loc prin ascensiunea capilară.

Pentru reducerea pierderilor de apă în astfel de situaţii, literatura de specialitate recomandă

realizarea la suprafaţa solului a unui strat izolator (prin lucrări cu tăvălugul) pentru a întrerupe

capilaritatea ascendentă. Deşi în astfel de situaţii prin tasarea solului densitatea aparentă a crescut şi

permeabilitatea a scăzut, creşterile de producţie au evidenţiat necesitatea unei stări optime de

compactitate pentru creşterea şi dezvoltarea plantelor de cultură (Dumitru Elisabeta., 1995).

Calitatea lucrărilor solului, posibilităţile de reducere a numărului acestora, acumularea şi

pătrunderea apei în sol au constituit din totdeauna teme prioritare pentru cercetătorii din România

( Ionescu Siseşti şi Staicu I.,  1958; Guş P. Şi colab.,  1998;  Jităreanu, 1997; Sin Gh. şi colab.,

1997) şi mulţi alţii.

Literatura de specialitate nu pune la îndoială importanţa deosebită a lucrării de arat în

procesul de acumulare şi păstrare a apei în sol, condiţie esenţială pentru obţinerea unor producţii

stabile şi ridicate. Rezerva de apă acumulată în sol este mai mare în cazul lucrării de arat efectuate

în toamnă şi mai redusă în cazul lucrării solului cu plugul fără răsturnarea brazdei, cizelul,grapa cu

discuri şi semănatul direct. Producţia de porumb este dependentă într-o măsură mai mare de

rezerva de apă din sol, la semănat în cazul arăturii şi de regimul precipitaţiilor în perioada de
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vegetaţie în cazul lucrării solului în variante ale sistemului neconvenţional. Variaţia umidităţii

solului este în strânsă legătură cu metoda de lucrare a solului (Sin Gh.  şi Ioniţă St.,  1997).

Cantitatea de apă din sol în toamnă, primăvară şi vară pe adâncimea de 50 cm nu este

influenţată de adâncimea lucrării de bază executată în toamnă sau primăvară, ci numai de regimul

precipitaţiilor din perioada anterioară ridicării probei (Dimancea Şt., 1973).

Determinări privind conţinutul de apă în solurile nisipoase, efectuate în cursul perioadei de

vegetaţie, nu au scos în evidenţă decât diferenţe mici în favoarea terenului arat. În cazul terenului

nearat miriştea rămasă la suprafaţa solului a constituit un strat de mulci care prin protecţia

exercitată asupra apei din sol a compensat lipsa arăturilor şi a praşilelor (Pop L. şi Chicea I.,

1973).

La cultura de porumb boabe în anul 1999, pe un cernoziom cambic, la o arătură de 28-30

cm, pentru o producţie de 7512 kg/ha s-au consumat 4586 m3/ha apă (Cârciu Gh.,2002).

Faţă de umiditate porumbul nu este pretenţios, pe lângă sistemul radicular bine dezvoltat

are şi capacitatea de a se adapta  condiţiilor de secetă.Coeficientul de transpiraţie este în medie  de

342 cu variaţii între 190 şi 405. Pentru o recoltă de 3000 kg boabe, în condiţiile climatice din ţara

noatră, sunt necesari 2500-2700 m3 apă (Zamfirescu N., 1965).

În primele faze de vegetaţie, când plantele nu acoperă bine solul, 45 % din apă se pierde

prin evaporaţie şi 55 % prin transpiraţie (Rivoira G., 1967).

Consumul de apă mediu diurn sporeşte de la răsărire până la înflorire şi apoi scade treptat

până la maturitate.La noi în ţară consumul de apă este cuprins între 10 şi 31 m3/ha pe zi în luna

aprilie, 18 şi 31 m3/ha pe zi în luna mai, iar în luna iulie atinge cele mai mari valori, cuprinse între

40 şi 60 m3/ha pe zi  în sudul ţării, 49-63 m3/ha pe zi în Dobrogea.La Timişoara, consumul total de

apă în perioada IV-IX a fost de 4947 m3/ha (Grumeza N. Şi colab., 1989).

Urmărindu-se consumul de apă la porumb în diferite faze de vegetaţie, s-a constatat că în

faza formării rădăcinilor, de la răsărire până la apariţia primelor frunze, planta consumă puţină

apă.În timpul formării tulpinii, până la apariţia inflorescenţei, consumul de apă creşte treptat,

atingând cele mai mari valori în faza înfloritului.În perioada de formare şi umplere a bobului,

consumul de apă se menţine ridicat, după care scade treptat, până la maturitate (Botzan M., 1972),.

(tabelul 2.10.),

Atunci când seceta intervine în timpul înspicării şi formării  bobului recolta scade la

jumătate (Popovici G., 1959), (tabelul 2.11.).În diferite zone din ţara noastră consumul total de apă

la porumb pe teren neirigat este cuprins între 3189 m3/ha la Valea lui Traian, jud Constanţa şi 4646

m3/ha la Cluj-Napoca (Grumeza N., şi colab., 1989).

La porumb consumul cel mai ridicat de apă se înregistrează în faza de apariţie a

inflorescenţei şi formarea bobului, fiind necesar aplicarea unui regim de irigare de 70% IUA

(Cârciu Gh., 2006).
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Tabelul 2.10.

Table 2.10.

Consumul de apă la porumb pe faze de vegetaţie (Botzan M., 1972)

Water consumption in maize depending on vegetation phase (Botzan M., 1972)

Stepă uscată Stepă moderată Silvostepă Zona pădurilor
de câmpie

Faza

m3/ha % m3/ha % m3/ha % m3/ha %
Răsărit-8 frunze 490 10 780 14 740 14 970 17
8 frunze-înspicat 850 17 990 17 1340 25 1390 25
Înspicat-matuiritate
lapte

1700 34 1860 33 1450 27 1600 28

Maturitate lapte-
maturitate galbenă 1100 22 1160 20 1230 23 1225 19

Recoltare 890 17 950 16 600 11 630 11

Tabelul 2.11.

Table 2.11.

Efectul secetei în diferite faze de vegetaţie asupra producţiei de porumb (Popovici G., 1959)

Effect of drought in different vegetation phases on maize yield (Popovici G., 1959)

Umiditatea solului (% din capacitatea totală)
Până la apariţia
frunzei a VII-a

Frunza  a VIII-a –
înspicare

Înspicare-maturitate

Producţia (% din
varianta cu

umiditate constantă)

74 74 74 100

57 57 74 77

74 57 40 50

40 57 74 56

Literatura de specialitate din România consideră necesară utilizarea sistemelor de

conservare a solului mai ales pe terenurile susceptibile la degradare structurală şi eroziune, ca

măsură de ameliorare şi refacere a fertilităţii potenţiale a solului (Bogdan Ileana, Guş P., Rusu T.,

2003).

2.6. Influenţa arăturii şi a tipului de sol asupra producţiei la cultura de porumb

boabe

2.6. Influence of tillage and soil type on yield in grain maize

Arătura are un rol important în obţinerea unor producţii ridicate la cultura de porumb

boabe.

Arăturile se pot face: vara, toamna, iarna şi primăvara. Cele mai bune s-au dovedit a fi

arăturile de toamnă. Pentru cultura de porumb boabe sunt indicate arăturile de toamnă, executate la

adâncimea de 25-28 cm.
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2.6.1. Arăturile pe cernoziomul calcaric

2.6.1. Tillage on lime chernozem

Întrucât porumbul s-ar semăna nu numai în arături de vară şi de toamnă, dar în arături de

primăvară, s-au făcut o serie de experienţe unde s-au practicat şi arăturile de primăvară. Rezultatele

obţinute au arătat că arătura de primăvară trebuie eliminată, fiindcă solul arat în acest anotimp se

usucă din cauza secetei, care bântuie des primăvara în aceste regiuni, apa din adâncime se pierde,

în loc să se păstreze la dispoziţia porumbului, iar cea din brazde se evaporă în cantitate atât de mare

încât riscăm să nu avem apă pentru încolţirea şi răsărirea porumbului (Săndoiu D.C., 1973).

Rezultatele din tabelul 2.12. ne arată că trebuie să se facă eforturi pentru aplicarea

arăturilor de vară, împreună cu arătura de toamnă.

                       Tabelul 2.12.

Table 2.12.

Producţia porumbului (kg/ha) pe cernoziomul calcaric la Valul lui Traian(Săndoiu D.C., 1973)

Maize yield (kg/ha) on the lime chernozem at Valul lui Traian (Săndoiu D.C., 1973)

Tratamentul
Prod. boabe Spor boabe Prod. relativă

I.Arat toamna 10 cm 3082+-108 Martor 100

II.Arat toamna 20 cm 2743+-59 -339+-123 89

III.Arat vara 10 cm
Arat toamna 20 cm

3091+-122 9+-163 100

IV.Arat vara 10 cm
Arat toamna 20 cm

3047+-112 -35+-156 99

V.Arat vara 20 cm
Arat toamna 10 cm

2963+-85 -119+-137 96

Adâncimea arăturii la peste 20 cm nu este necesară căci nu sporeşte producţia nici la solul

neîngrăşat, nici la solul îngrăşat. Nici subsolarea pe 10 cm nu este necesară. Ea chiar scade

producţia faţă de arătura la 20 cm în agrofondul N96P64 (tabelul 2.13.).

În aceste condiţii pedoclimatice arăturile de vară sporesc producţia şi anume în cazul când

pe lângă arătura de vară s-a aplicat şi arătura detoamnă, una dintre ele fiind adâncă.Cel mai bine

este ca arătura superficială să se aplice vara şi arătura adâncă toamna. Producţia de coceni este de

asemenea maximă la acest tratament. Există câteodată pe acest tip de sol, în Câmpia Bărăganului,

condiţii climatice foarte secetoase şi în acest caz producţia se micşorează foarte mult (Săndoiu

D.C., 1973).Pentru exemplificare se arată rezultatele din tabelul 2.14.. în aceiaşi experienţă statică

după grâu.
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        Tabelul 2.13.

Table 2.13.

Producţia porumbului cultivat după grâu la diferite arături (kg/ha), (Săndoiu D.C., 1973)

Maize yield cultivated after wheat with different tillage types (kg/ha), (Săndoiu D.C., 1973)

Producţia la diferite îngrăşăminte:
Tratamentul

Prod. la
neîngrăşat Îngrăşat cu:

N48P32
Îngrăşat cu:

N96P64
Îngrăşat cu:
20t/ha gunoi

Arat vara 15 cm
Arat toamna 20 cm 5530 5837 6243 5961
Dezmiriştit
Arat toamna 30 cm 5615 5922 5835 6049
Arat vara 15 cm
Arat toamna 30+10 cm 5553 5863 5808 5812

2.6.2. Arăturile pe cernoziomul  kastanoziom

2.6.2. Tillage on kastanozem chernozem

                Tabelul 2.14.

Table 2.14.

.

Producţia porumbului (kg/ha) pe cernoziomul kastanoziom (Săndoiu D.C., 1973)

Maize yield (kg/ha) on kastanozem chernozem (Săndoiu D.C., 1973)

Tratamentul Prod. boabe Spor boabe
Prod.

relativă
Prod.
coceni

I.Arat toamna 10 cm 293+-52 Martor 100 3182

II.Arat toamna 20cm 197+-21 -96+-56 67
3196

III.Arat vara 10 cm
Arat toamna 10 cm

540+-60 247+-79 184 4079

IV.Arat vara 10 cm
Arat toamna 20 cm

744+-62 451+-81 254 4345

V.Arat vara 20 cm
Arat toamna 10 cm

729+-42 435+-67 248 4040

Din datele prezentate în tabelul 2.15. reiese că adâncimea la peste 20 cm nu aduce spor

de producţie în nici unul din agrofondurile practicate şi la nici unul din hibrizii folosiţi.
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             Tabelul 2.15.
Table 2.15.

Producţia medie a porumbului (kg/ha) în rotaţia grâu-porumb la diferite arături
(Săndoiu D.C., 1973)

Mean yield in maize (kg/ha) in the wheat-maize crop rotation with different tillage types

(Săndoiu D.C., 1973)

Producţia la îngrăşat cu:
Hibridul Tratamentul

Producţia
la

îngrăşat N48P32 N96P64 20t/ha gunoi

Arat 20 cm 3730 3690 3960 4150
Arat 30 cm 3780 3890 4000 4100HD-208
Arat 30+10 cm 3940 3520 3770 4180
Arat 20 cm 4470 4280 4600 4240
Arat 30 cm 4420 4480 4870 4960HD-405
Arat 30+10 cm 4380 4770 4560 4740

                    DL 5%=70 O

2.6.3. Arăturile pe faeoziom

2.6.3. Tillage on phaeozem

Nici un tip de sol situat în condiţiile cele mai bune de producţie, datorită constelaţiei

superiore a factorilor de vegetaţie, nu este necesară arătura la peste 20 cm adâncime. Atât

rezultatele de la Fundulea, cât şi cele din alte staţiuni dovedesc acest fapt (tabelul 2.16.).

                       Tabelul 2.16.

Table 2.16.

Producţia porumbului la diferite adâncimi de arături (kg/ha) (Săndoiu D.C., 1973)
Maize yield in different tillage depths (kg/ha) (Săndoiu D.C., 1973)

Producţia la îngrăşat cu:
Tratamentul

N64P32 Gunoi de grajd, 20t/ha

Dezmiriştit-arat în octombrie 20 cm 3770 3890

Dezmiriştit-arat în octombrie 30 cm 3920 3890

Arat la 20 cm, în iulie 3700 3750

Arat la 30 cm, în iulie 3700 3830

            DL 5%=230

2.6.4. Arăturile pe gleisoluri şi vertisoluri

2.6.4. Tillage on gleysols and vertisols

S-au făcut experienţe pe aceste soluri. Oprişan N. şi Romoşan St., în anul 1978

publică rezultatele obţinute pe o  lăcovişte aproape de Timişoara şi pe o smolniţă la Gătaia, tot în

Banat. Datele obţinute nu arată necesitatea sporirii adâncimii la peste 20 cm, întrucât în general

sporurile sunt mici şi în limitele erorilor la arăturile mai adânci de 20 cm.
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2.6.5. Arăturile pe androsolurile erodice

2.6.5. Tillage on erodic androsols

În privinţa arăturilor pe adrosolurile erodice, la porumbul cultivat pe pante rezultă

inutilitatea adâncimii arăturii la peste 20 cm. Aceste rezultate au fost obţinute la Podul Iloaiei

(tabelul 2.17.)

     Tabelul 2.17.

Table 2.17.

Producţia porumbului (kg/ha) după diferite adâncimi ale arăturii pe pante de 16% la Podul Iloaiei

(Săndoiu D.C., 1973)

Maize yield (kg/ha) with different tillage depths on slopes of 16% at Podul Iloaiei

(Săndoiu D.C., 1973)

Adâncimea arăturii 20 30 40
30+10

subsolier

Producţia 4216 4192 4245 4210

            DL 5%=335

Adâncimea arăturii la 30-40 cm nu a sporit producţia. Chiar dacă arătura cu plugul cu

cormană se înlocuieşte cu cei 10 cm inferiori cu subsolierul, rezultatele sunt identice, adică nici

acest fel de lucrare nu sporeşte producţia şi-şi dovedeşte inutilitatea.

2.6.6. Arăturile pe psamosoluri

2.6.6. Tillage on psamosols

 Psamosolurile  nu trebuie arate vara sau toamna târziu. Erorile exprimate sunt relativ

mari.

Rezultatele publicate de Pop şi colab. în 1970, arată că la porumb este suficient o

arătură de 20 cm făcută cu întoarcerea brazdei (tabelul 2.18.) .

                       Tabelul 2.18.

Table 2.18.

Producţia porumbului (kg/ha) la diferite adâncimi ale arăturii (Săndoiu D.C., 1973)

Maize yield (kg/ha) at different tillage depths (Săndoiu D.C., 1973)

Adâncimea arăturii (cm) 20 30 40

Producţia boabe 2153 2262 2401

DL 5%=360
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Sporurile date de arăturile de 30 şi 40 cm sunt nesigure, ceea ce trebuie să ne conducă la

nepracticarea lor spre a evita astfel cheltuielile inutile.

Perioada  în care trebuie executată această arătură este prezentat în tabelul 2.19.

                       Tabelul 2.19.

Table 2.19.

Producţia de porumb (kg/ha) după arături executate în diferite anotimpuri

(Săndoiu D.C., 1973)

Maize yield (kg/ha) after tillage in different seasons (Săndoiu D.C., 1973)

Anotimpul executării arăturii:Adâncimea arăturii
(cm) vara toamna primăvara

Arat la 20 cm 1903 1873 2153

Arat la 30 cm 2198 2245 2262

Arat la 40 cm 2192 2262 2401

    DL 5%=360

2.6.7. Arăturile pe aluviosoluri

2.6.7. Tillage on aluviosols

Datorită diversităţii condiţiilor pedologice existente pe aceste soluri (soluri extreme de

argiloase sau extreme de nisipoase, adâncimea diferită a apei freatice), definitivarea sistemului de

lucrare a solului este foarte anevoioasă.Solurile cu apa freatică foarte aproape de suprafaţă nu se

vor folosi pentru cultura porumbului ( Săndoiul D.C.,  1973).

2.6.8. Arăturile pe alte tipuri de sol

2.6.8. Tillage on other soil types

Cercetările efectuate la Moara Domnească, pun în evidenţă  influenţa arăturii asupra

producţiei la cultura de porumb boabe.La o arătură de 20 cm, media producţiei pe 4 ani a fost de

54,00 q/ha, iar la o adâncime a arăturii de 30 cm, media producţiei pe 4 ani a fost de 57,30 q/ha

(Budoi Gh. şi colab., 1997), (tabelul 2.20.  ).

Cercetările efectuate de către Lăzureanu A. şi colab., (1997) pe un cernoziom cambic de

la Staţiunea Didactică Timişoara, consemnează că producţia cea mai mare s-a obţinut în varianta

unde s-a efectuat lucrarea de scarificare urmată de arat la 28-30, în condiţiile unei fertilizări cu N120

P80, acestea fiind de 91,40 q/ha..

Producţia de porumb boabe obţinută la Timişoara pe un cernoziom cambic,  în perioada

1995-1996 a fost de 5222 kg/ha în varianta arat la 18-20 cm , şi de 6o1o kg/ha în varianta arat la

28-30 cm (Lăzureanu A. şi colab., 1997).

            Analizând datele prezentate anterior cu privire la adâncimea arăturii se desprinde concluzia

că concepţia cu privire la adâncimea  arăturii s-a schimbat pe parcursul anilor, astfel s-a renunţat la
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arătura superfială de 10-20 cm în detrimental unor  arături mai  adânci de 20-30-40 cm.Producţiile

actuale se obţin pe solurile cu fertilitate ridicată, preferându-se astfel cernoziomurile.

  Tabelul 2.20.

Table 2.20.

Producţia de porumb boabe (q/ha) în funcţie de lucrările de bază ale solului, la Moara Domnească

(Budoi Gh. şi colab., 1997)

Grain maize yield (q/ha) depending on basic soil works at Moara Domnească

(Budoi Gh. et al., 1997)

Anii

Media
Lucrarea de

bază
1993

q/ha

1994

q/ha

1995

q/ha

1996

q/ha q/ha % Dif.

A20 33,9 75,1 70,7 36,4 54,0 100 Mt,

A30 38,1 80,1 73,4 37,6 57,3 106 3,3

Pa20 26,8 74,5 66,2 29,2 48,2 89 -5,8

Ciz.40 27,4 79,7 69,1 30,1 51,6 96 -2,4

Disc12 17,5 58,9 54,6 25,1 39,0 72 -15,0

DL 5% 2,1 4,3 4,8 1,3 3,1
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CAPITOLUL III

CHAPTER III

TEHNOLOGIA CULTURII PORUMBULUI

MAIZE CULTIVATION TECHNOLOGY

3.1. Cerinţele porumbului faţă de climă şi sol

3.1. Maize requirements in climate and soil

3.1.1. Cerinţele faţă de temperatură

3.1.1. Temperature requirements

Seminţele germinează la 8-100C. La temperaturi mai scăzute în sol are loc putrezirea

boabelor, datorită atacului ciupercilor saprofite, instalarea lor fiind favorizată şi de procesul de

exosmoză a produselor de hidroliză a amidonului. După răsărire, creşterea încetează, la temperaturi

de 4-50C, se degradează clorofila şi plantele mor. Brumele târzii distrug frunzele, iar la

temperatura de -40C, după 2-4 ore, este distrusă întreaga plantă (Muntean L.S. şi colab., 2001).

În condiţii normale de umiditate, la o temperatură de 210 , porumbul răsare în 5-6 zile şi în

8-10 zile la temperatura de 15,5-180C.Dacă temperatura scade sub pragul biologic acceptat ca

temperatură minimă de germinaţie, toate procesele de creştere care se desfăşoară în plantele tinere

au de suferit (Bîlteanu Gh. şi Bîrnaure V., 1989).

Pentru ca şi creşterea plantelor să se desfăşoare în condiţii bune, în luna mai temperaturile

medii nu trebuie să scadă sub 130C, iar în iulie şi august sub 180C. Cea mai ridicată viteză de

creştere a plantelor de porumb se realizează la temperaturi cuprinse între 24-300C.Probleme la

polenizare apar la temperaturi de 28-300C, când scade viabilitatea polenului. Amplitudinile de

temperatură de peste 300C ziua şi 100C noaptea,  împiedică formarea anterelor, implicit

dezvoltarea grăunciorilor de polen şi desfăşurarea normală a proceselor de fecundare (Mureşan T.

şi colab., 1973).

Walace W. şi Bressmann R.N. (1954) după ce analizează influenţa temperaturii asupra

plantelor de porumb găsesc ca optime pentru porumb în „zona Cordonului” din SUA („Corn Belt”)

următoarele temperaturi medii lunare: mai 18,30C, iunie 21,60C, iulie 22,70C, august 22,70C,

septembrie 17,70C, octombrie 11,10C.
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Suma temperaturilor utile necesare hibrizilor cultivaţi în România este cuprinsă între 1000-

14000C, în funcţie de grupa de precocitate la care aparţin.În funcţie de suma temperaturilor

efective, necesare porumbului, teritoriul ţării noatre a fost împărţit în trei mari zone : zona I – 1400-

15000C, zona a II-a – 1200-14000C, zona a III-a – 800-12000C (Bîlteanu Gh. şi Bîrnaure V., 1989).

Temperatura ca factor de vegetaţie îşi manifestă efectul prin valori minime, optime şi

maxime cât şi prin suma gradelor de temperatură utilă. Acest din urmă indicator numit şi constantă

termică se foloseşte pentru repartizarea pe zone a speciilor, soiurilor şi a hibrizilor de plante (Staicu

I., 1969), (tabelul 3.1.).

Tabelul 3.1.

Table 3.1.

Suma gradelor de temperatură utilă (S.G.T.U.) la principalele plante cultivate

(Staicu I., 1969)

Sum of useful temperature degrees in the main crops (Staicu I., 1969)

Plantă S.G.T.U. Plantă S.G.T.U.
Mazăre 1352-1900 Floarea soarelui 1700-2500
Secară de toamnă 1700-2126 Porumb 1700-3700
Grâu de toamnă 2000-2300 Mei 1800-2500
Ovăz 1940-2310 Orez 2200-5000
Cartofi 1300-3000 Sorg 2000-5000
Sfeclă 2400-3700 Soia 2000-3000

3.1.2. Cerinţele faţă de umiditate

3.1.2. Humidity requirements

Porumbul este pretenţios faţă de umiditate dar datorită sistemului radicular bine dezvoltat

şi a posibilităţii de reducere a suprafeţei de transpiraţie prin răsucirea frunzelor în caz de secetă,

este considerat o plantă rezistentă la secetă.

Porumbul rezistă foarte bine la secetă, mai ales în prima parte a perioadei de vegetaţie,

datorită sistemului radicular puternic dezvoltat, consumului specific redus (Aldrich R. S. şi colab.,

1975), al caracterului xerofitic al părţii aeriene şi lucrărilor de întreţinere repetate.

Cerinţele porumbului faţă de umiditate sunt diferite.Pentru germinaţie, la temperatura de 8-

100C, boabele de porumb absorb o cantitate de apă egală cu 27-40 %  din greuatea lor.Necesarul de

apă creşte pe parcurs ce porumbul înaintează în vegetaţie (Bîlteanu Gh. şi Bîrnaure V., 1989).

 În urma cercetările efectuate de Cârciu Gh. (2002), pe neirigat în perioada 1997-1999,

constată că consumul total de apă la cultura de porumb boabe a fost de 3871 m3/ha.

Pentru o recoltă de 3000 kg boabe/ha, în condiţiile climatice din ţara noastră sunt necesari

2500-2700 m3/ha apă (Zamfirescu N., 1965).

Consumul de apă mediu diurn creşte de la răsărire până la înflorire şi apoi scade treptat

până la maturitate. La noi în ţară consumul de apă oscilează astfel :  între 10 şi 31 m3/ha pe zi în

luna aprilie, 18 şi 31 m3/ha pe zi în luna mai, iar în luna iulie atinge cele mai mari valori, cuprinse
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între 40 şi 60 m3/ha la zi în Sudul ţării, 49 şi 63 m3/ha la zi în Dobrogea. În cazul unei insolaţii

puternice consumul de apă poate ajunge la 90-100 m3/ha la zi (Popescu Ch.  şi Bucur D., 1999).

În ţara noatră consumul total de apă la porumb pe teren neirigat este cuprins între 3189

m3/ha la Valul lui Traian, Judeţul Constanţa şi 4649 la Cluj-Napoca (Grumeza N. şi colab., 1989),

iar pe teren irigat variază de la 5223 la 7120 m3/ha în Sudul ţării, 5341 la 5835 m3/ha în Dobrogea,

5949 la 6050 m3/ha în Câmpia de Vest.

Perioada critică se situează între 10-20 iunie şi 10-20 august adică înaintea apariţiei

paniculelor şi până la maturitatea în lapte, când consumul de apă se ridică la 68-74% din totalul

necesar pentru întreaga vegetaţie. În această perioadă solul trebuie să aibă 60-80% apă din

capacitatea de câmp (Muntean L.S. şi colab., 2001).

Maria Vasiliu (1975), prezintă consumul mediu zilnic de apă la cultura de porumb boabe

de la semănat până la formarea deplină a bobului, atât pe neirigat cât şi pe irigat.

Tabelul 3.2.

Table 3.2.

Consumul mediu zilnic de apă în principalele faze de vegetaţie (mm)

(după Maria Vasiliu, 1975)

Mean daily consumption of water during the main vegetation phases (mm)

(Maria Vasiliu, 1975)

Cultura Faza de vegetaţie Neirigat
Irigat la

50%
IUA

Irigat la
70%
IUA

Porumb
boabe

-semănat – începutul apariţiei
inflorescenţei mascule;
-apariţia inflorescenţei mascule-
formarea deplină a bobului
-formarea deplină a bobului-
maturitate

2,3

2,6

2,1

3,2

6,1

4,5

3,2

6,8

4,6

Sfeclă
pentru zahăr

-semănat – începutul îngroşării
rădăcinii;
-începutul îngroşării rădăcinii-
formarea deplină a rădăcinii;
-formarea deplină a rădăcinii (30.08)

2,2

2,9

2,6

2,7

5,9

4,2

2,8

7,0

4,3
Soia pentru
boabe

-semănat –butonizare
-butonizare- formarea păstăii;
-formarea păstăii- maturitate.

2,8
2,8
3,2

3,2
5,9
5,3

3,4
6,2
4,3

Lucernă -începutul vegetaţiei - coasa I
-coasa I – coasa aII-a
-coasa aII-a- coasa a III-a
-coasa aIII-a – coasa a IV-a
-coasa aIV-a – coasa a V-a
-coasa aV-a – coasa a VI-a

2,7
2,7
3,4
1,8
2,1
1,4

3,3
4,2
5,5
6,1
5,6
1,6

3,5
4,3
5,7
6,2
5,7
2,8
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Angelini T. (1965), consideră că perioada critică este începutul înfloritului şi următoarele

10 zile, când consumul plantă/zi este de 1,5 -4,5 l.

Humlum J. (citat de Salontai Al. , 1982) a stabilit că producţia de boabe la hectar depăşeşte

media în condiţiile ţării noastre, când se realizează următoarea repartiţie a precipitaţiilor: mai, peste

40 mm; iunie 60 mm; iulie 60 mm; sub 80 mm în august. Repartizarea optimă a precipitaţiilor,

după acelaşi autor este următoarea: mai 60-80 mm; iunie 100-120 mm; iulie 100-120 mm; august

20-60 mm.

Scăderi semnificative a producţiei de porumb se înregistrează dacă apa lipseşte în perioada

critică cuprinsă între prima  şi a doua săptămână înainte de înspicat şi maturitatea lapte-ceară,

perioadă în care porumbul are cel mai ridicat consum de apă, adică 50 % din întregul consum din

timpul perioadei de vegetaţie (Săulescu  N. şi colab., 1971).

După Walace H. şi Bressmann E. (1954), citaţi de Borcean I. (2003), pentru cordonul

porumbului din SUA, este optimă următoarea repartizare lunară a precipitaţiilor: mai 27,5 mm,

iunie 87,5 mm, iulie 112 mm, august 112 mm, iar în septembrie şi octombrie precipitaţii reduse.

Condiţiile microclimatice şi precum şi însuşirile solului influenţează semnificativ

consumul de apă. În general, pe teren irigat 40-45% din apa necesară se asigură prin irigaţii, 40-

45% provine din precipitaţii şi 10-20% din rezerva de apă a solului (Grumeza N. şi colab., 1989).

În urma cercetărilor efectuate în diferite regiuni din ţara noastră  s-a dovedit că prin irigare

producţia de boabe la porumb poate spori cu 3289 – 7945 kg/ha în Câmpia Română, cu 7554 –

7653 kg/ha în zona nisipurilor din Oltenia şi cu 2173 – 3180 kg/ha în Câmpia de Vest, etc. În anii

foarte secetoşi la SCA Podu Iloaiei, judeţul Iaşi, irigarea a sporit recolta la porumb de 3,5 – 4,5 ori

(Pînzaru D. şi colab; 1984).

Moraru Gh. şi colab. (1986), scot în evidenţă rolul udărilor, însă şi remarcă faptul că

prelungirea udărilor după august până la sfârşitul acestei luni a sporit recolta doar cu 370 kg/ha în

Bărăgan, la Mărculeşti, judeţul Călăraşi. La porumbul în cultură succesivă se aplică norme de udare

mai mici (400 – 500 m3/ha), fiind necesare 3 – 4 udări.

Cercetări cu privire la regimul de irigaţie a porumbului au fost efectuate în mai multe zone,

de către: Pricop Gh. şi colab. (1967), Pleşa I. şi Florescu G. (1968), Teodoriu Al. şi colab. (1971),

Hillel D. (1973), Kijne J. W. (1974), Coifan M. şi colab. (1975), Ailincăi C. şi colab., 1997, Lup A.

(1997),  Botzan M. şi colab. (1980), Crăciun M. 1988, Bargioni G. şi  Cavazza L. (1988), Kirda C.

Şi colab. (1999), Unrath C.R. (1972).

La ora actuală seceta constituie un factor depresiv în viaţa plantelor, iar suplinirea

deficitului de umiditate în perioadele secetoase se poate realiza cu rezultate foarte bune prin

scarificare, care contribuie la ameliorarea regimului aerohidric şi sporeşte cantitatea de apă

înmagazinată în profunzime (Andrei S., 1967; Boeriu I., 1969; Nicolae C., 1969; Cioroianu F.,

1979; Oprea C. V. şi colab., 1979; Popescu Elena, 1984; Canarache A . şi colab., 1985; Budiu V.

şi Mureşan D., 1996; Rogobete Gh. şi Ţărău D., 1997; Cârciu şi colab. 2000; Cârciu G. 2002).
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3.1.3. Cerinţele faţă de lumină

3.1.3. Light requirements

Lumina este un factor hotărâtor în viaţa plantelor, participă în procesele de fotosinteză, de

creştere, de înflorire, de fructificare şi imprimă rezistenţă plantelor la cădere şi la determinarea

calităţii recoltei (Rusu T., 2005).

Porumbul, fiind plantă de zi scurtă, creşte bine la lumină intensă. Energia chimică din

întreaga biomasă poate, reprezenta 5 – 6% din energia solară incidentă pe sistemul foliar, din care

cca. 50% poate fi în boabe.Extinderea în cultură a hibrizilor având poziţia frunzelor mai erectă,

care se pretează la desimi mai mari în lan, contribuie la intensificarea activităţii fotosintetice şi la

ridicarea coeficientului de convertire a energiei solare (Muntean L.S. şi colab., 2001).

3.1.4. Cerinţele faţă de sol

3.1.4. Soil requirements

Porumbul nu trebuie considerat o plantă cu cerinţe deosebite faţă de sol.Se poate cultiva pe

soluri diferite din punct de vedere al însuşirilor solului (textură, structură şi pH), însă cele mai bune

rezultate le obţine pe solurile profunde cu textură mijlocie.

Porumbul asigură recolte pe soluri foarte variate, însă cele mai bune rezultate se obţin pe

soluri adânci, fertile luto-nisipoase şi lutoase, bogate în humus şi cu pH egal 5,5 – 7,5 care permit

dezvoltarea unui sistem radicular puternic, capabil să asigure apa şi elementele nutritive.

Pe solurile cu pH sub 5,8 este obligatorie aplicarea amendamentelor cu Ca, pentru

corectarea reacţiei acide.Cele mai bune rezultate se obţin pe aluvisoluri, cernoziomuri, faeoziomuri,

kastanozomuri, preluvosoluri, luvosoluri fertile şi brun – roşcate (Puiu Şt. şi colab., 1983; Blaga

Gh. şi colab., 2005).

Pe solurile nisipoase, prin fertilizare şi irigare, se pot obţine recolte ridicate. Mai puţin

favorabile sunt solurile argiloase, mai ales cele vertice care menţin mai multă umiditate, se

încălzesc încet primăvara, iar vara crapă, rupându-se rădăcinile plantelor. Rezultate modeste se

obţin pe solurile tasate şi compacte, cât şi pe cele ca hardpan, care necesită lucrări de afânare

adâncă (Muntean L.S. şi colab., 1995).

3.2. Rotaţia

3.2. Crop rotation

Una din particularităţile biologice importante ale porumbului o constituie pretenţiile reduse

faţă de planta premergătoare şi faptul că poate fi cultivat mai mulţi ani pe acelaşi teren fără să

manifeste fenomenul de oboseala solului.Cultivat după diferite plante premergătoare se obţin totuşi

diferenţe în producţia de boabe, determinate de biologia premegătoarei şi de condiţiile climatice din

anul de cultură (Bîlteanu Gh.,  1974).
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Porumbul se poate cultiva după aproape toate culturile şi chiar după el însuşi.Rezultate

foarte bune se obţin după leguminoasele anuale (mazăre, soia, borceag) şi perene (trifoi, lucernă),

mai ales pe solurile slab fertile, unde lasă terenul bogat în azot şi îmbogăţesc însuşirile fizico-

chimice şi biologice ale solului.Bune premergătoare sunt şi cerealele păioase, inul, cânepa, sfecla

pentru zahăr, cartoful, floarea soarelui, tutunul, etc. Nu sunt indicate ca premergătoare pentru

porumb unele culturi, precum : sorgul, iarba de Sudan şi meiul.

Porumbul s-a dovedit o foarte bună premergătoare pentru culturile de primăvară şi chiar

pentru grâul de toamnă, caz în care se vor cultiva hibrizi cu perioada de vegetaţie mai scurtă în

rotaţia porumbului (Muntean L.S. şi colab., 2001).

Porumbul suportă monocultura ani în şir fără să scadă substanţial producţia, dacă se aplică

îngrăşăminte minerale şi organice.În anii sau în regiunile cu ierni sărace în precipitaţii, sau pe

solurile cu fertilitate scăzută, cu însuşiri fizice necorespunzătoare, recolta de porumb în

monocultură este mult mai mică decât după grâu.În asemenea cazuri, monocultura trebuie evitată

(Cârciu Gh. şi colab., 2005)

Se obţin rezultate bune la porumb prin includerea acestuia în asolamente de 3-5 ani, care

asigură o valorificare mai bună a îngrăşămintelor şi o combatere mai eficientă a bolilor,

dăunătorilor şi buruienilor. Totodată, rotaţia culturilor influenţează favorabil dezvoltarea plantelor

şi producţia de boabe, efectul fiind mai pregnant în anii secetoşi.

Rezultatele din ţara noastră reliefează că cele, mai eficiente producţii se realizează în

asolamentele de 4-6 ani (tabelul 3.3.),  (Muntean L.S. şi colab., 2001).

Tabelul 3.3.

Table 3.3.

Producţia de porumb în funcţie de rotaţie (Muntean L.S. şi colab., 2001)

Maize yield depending on crop rotation (Muntean L. S. et al., 2001)

Recolta q/ha în :
Staţiunea
experimentală Sistemul de cultivare

monocultură Grâu-
porumb

Asolament
de 4-6 ani

Fundulea
(cernoziom cambic)

Neirigat
Irigat

49,0
69,6

55,7
78,4

60,2
80,7

Şimnic
(brun-roşcat)

Neirigat
Irigat

46,6
27,9

52,0
33,5

57,5
46,8

3.3. Fertilizarea

3.3. Fertilisation

Având potenţialul productiv ridicat, porumbul consumă cantităţi mari de substanţe nutritive

îndeosebi de azot şi potasiu. Pentru fiecare 1000 kg de boabe+producţia secundară aferentă,

porumbul extrage din sol, în funcţie de nivelul producţiei: 18-28 kg N, 9-14 kg P2O5, 24-36 kg K2O

(tabelul 3.4.), ( Hera Cr. şi Borlan Z., 1980).
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Tabelul 3.4.

Table 3.4.

Consumul specific de elemente nutritive, în kg /t, de către boabe şi părţile aeriene aferente, în

funcţie de nivelul producţiei (Hera Cr. şi Borlan Z., 1980)

Specific consumption of nutrients kg /t of grains and corresponding aerial parts depending on yield

level (Hera Cr. & Borlan Z., 1980)

Producţia de boabe (t /ha)Elementul
chimic 3 – 4 5 – 6 7 – 8 9 – 10 11 – 12 13 – 14 >14

N 28 – 26 24 – 23 22 – 21 21 – 20 20 – 19,5 19 – 18,5 18

P2O5 14 – 11 10,5 – 10,1 9,8 – 9,6 9,5 – 9,0 8,9 – 8,8 8,7 – 8,6 8,6

K2O 33 – 36 30 – 28 27 – 26 25,5 – 24,8 24,6 – 24,4 24,2 – 24,0 23,9

Ritmul absorbţiei al principalelor substanţe nutritive este diferit pe parcursul întregii

perioade de vegetaţie. La jumătatea lunii august, când substanţa uscată acumulată ajunge la 70%

din cantitatea totală, consumul de azot înregistrează 87%, cel de fosfor 74%, iar cel de potasiu

100% din consumul total (Bîlteanu Gh., 1998).

Cantitatea de elemente nutritive pusă la dispoziţia plantelor este determinată de volumul

edafic util al solului, conţinutul în humus, textura, structura şi componentele chimice ale solului,

îndeosebi de gradul de saturaţie în baze şi reacţia solului (Guş P. şi colab.,1998).

În ceea ce priveşte rolul fiziologic al elementelor chimice, acestea sunt egale, dar în caz de

restricţie există o anumită ierarhizare a importanţei acestor elemente în viaţa plantelor. Elementul

conducător al proceselor de creştere este azotul, considerat ca fiind component al substanţelor

proteice, iar fără proteine viaţa nu este posibilă. Fosforul urmează imediat ca importanţă, făcând

parte din acizii nucleici, componente ale nucleului (Davidescu D., Davidescu Velicica, 1992, Budoi

Gh., 2000).

Plantele cultivate au cerinţe diferite faţă de elementele nutritive, atât sub aspect cantitativ

cât şi calitativ. Deosebirile cantitative rezultă din consumul specific pe tona de produs principal

care oscilează de la o plantă la alta. După Davidescu D., şi colab., (1987), pentru o tonă de produs

principal se consumă la grâu: N 23-25 kg, P2O5 15-18 kg, K2O 20-37 kg, la porumb boabe: N 75

kg, P2O5 20 kg, K2O 15 kg.

Nevoia de hrană este diferită şi pe faze de vegetaţie. Substanţele nutritive sunt necesare în

cantităţi reduse la început, când plantele sunt mici şi în cantităţi mai mari în fazele de creştere

intensă. Spre sfârşitul perioadei de vegetaţie se înregistrează o micşorare a necesarului de substanţe

nutritive sau chiar o migrare a unora dintre ele din plante în sol (tabelul 3.5.) , (Săulescu N. şi

colab., 1971).
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Tabelul 3.5.

Table 3.5.

Dinamica consumului de substanţe nutritive la porumb în cursul perioadei de vegetaţie (% din

conţinutul maxim), (Săulescu N. şi colab., 1971)

Dynamics of nutrient consumption in maize during vegetation (% of maximum content)

(Săulescu N. et al., 1971).

Perioada de vegetaţie N P2O5 K2O
De la răsărire până la 7-8 frunze 3,1 1,5 3,4
De la 7-8 frunze până la înflorire 57,9 48,0 93,6
De la înflorire până la maturitatea în lapte 28,7 37,3 0,4
De la maturitatea în lapte până la coacere 2,6 13,2 -13,3

Un rol important în fertlizarea porumbului îi revine stabilirii orientative a dozelor de

îngrăşăminte, cu efect direct asupra producţiei (Hera Cr. şi Borlan Z., 1980; Goian M., 1985 ;

Lixandru Gh. şi colab., 1990; Andres E., 1990; Hera Cr. Şi Răuţă C., 1990;Goian M., 2000; Budoi

Gh., 2001; Muntean şi colab., 2008; Crista Fl. Şi colab., 2009).

3.4. Lucrările solului

3.4. Soil works

Lucrările solului trebuie să asigure cât mai bune condiţii cu privire la afânarea profundă,

nivelarea terenului, mărunţirea bulgărilor, distrugerea buruienilor, încorporarea resturilor

vegetale.Prin toate lucrările solului care se fac la porumb se urmăreşte acumularea şi păstrarea apei

şi intensificarea activităţii microorganismelor (Muntean L.S., 2008).

Lucrările solului influenţează majoritatea însuşirilor fizice (textura, structura, porozitatea,

densitatea aparentă, regimul hidric, regimul de aer şi regimul de căldură), atât din stratul arabil cât

şi din stratul subarabil (Iancu S. şi Olaru L.A., 2004).

Lucrările solului, în unele situaţii determină modificarea pH-ului, conţinutului de humus,

conţinutul de săruri solubile, precum şi intensitatea şi sensul modificărilor biologice din sol (Guş P.

şi colab., 2003).

Arătura se execută vara sau toamna, imediat după eliberarea terenului,  cu plugul în agregat

cu grapa stelată.

După premergătoare timpurii, se execută arătura de vară, concomitent cu grăpatul la 20-30

cm adâncime, în funcţie de textura solului (20-25 cm pe solurile uşoare, 25-30 cm pe solurile

mijlocii şi pe cele grele) şi se menţine până toamna curată de buruieni prin lucrarea cu grapa cu

discuri în agregat cu grapa cu colţi sau numai cu grapa cu colţi reglabili.Când porumbul urmează

după plante cu recoltare târzie, arătura se execută imediat după eliberarea terenului, la 25-30 cm, cu

plugul în agregat cu grapa stelată (Muntean L.S., 2008).
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Pentru executarea mai multor lucrări la o singură trecere (de exemplu pregătirea terenului

fertilizat, erbicidat şi semănat) sau la două treceri ( la prima se realizează fertilizarea pe toată

suprafaţa şi arătura, iar la a doua trecere pregătirea patului germinativ, erbicidarea, fertilizarea pe

rând şi semănatul) sunt necesare tractoare de mare putere care să poată tracta agregate foarte

complexe (Muntean L.S. şi colab.,  2008).

La ora actuală se pune un accent deosebit pe conceptul modern de lucrare a solului, de

respectare a tuturor verigilor tehnologice şi funcţionare optimă a maşinilor şi utilajelor agricole

existente în producţie la ora actuală (Rancov I.P.,  2014).

3.5. Sămânţa şi semănatul

3.5. Seed and seeding

Materialul de semănat. Pentru întreaga suprafaţă cu porumb la noi în ţară se foloseşte numai

sămânţă hibridă (HD, HS, HT) în F1, care se asigură anual prin centrele de sămânţă

judeţene.Sămânţa trebuie să aparţină hibrizilor zonaţi, să aibă minimum 98% puritate şi peste 90%

facultate germinativă (Muntean L.S. şi colab.,  2008).

Semănatul porumbului începe când temperatura în sol, la adâncimea de 10 cm atinge 8-

10oC şi timpul este în curs de încălzire, astfel sunt asigurate toate condiţiile ca germinaţia şi

încolţirea să se petreacă într-un timp cât mai scurt.

La ora actuală se folosesc următoarele fungicide: Merpaseed 48 SC (2 l /t), Rancona 450 FS  (0,056

L/T), Flowsan FS (3 l /t), Semnal 500 FS (3,5 l /t), Kinta Duo SC (2,5 l /t), Maxim XL 035 FS (1 l

/t), Vitavax Neutral SC (2,5 l /t), (Henegar Monika şi  colab.,  2015).

Sămânţa se livrează tratată cu insecticidele împotriva dăunătorilor (gărgăriţa frunzelor de   porumb

– Tanymecus dillaticollis; viermii sârmă – Agriotis ssp; viermele vestic al rădăcinilor de

porumb – Diabrotica virgifera virgifera Le Conte) cu următoarele insecticide: Signal ES (2,0 l /t),

Force 20 CS (FS) – (2 l /t) pentru gărgăriţa frunzelor şi viermii sârmă şi 7,5 – 10 l /t pentru

viermele vestic al rădăcinilor de porumb cu Nuprid 600 FS (SC) – (6 – 10 l /t), Fury 10 EC (0,2

l/ha), (Henegar Monika şi  colab., 2015).

Desimea de semănat este un factor tehnologic de foarte mare importantă.Desimea optimă

se stabileşte în funcţie de particularităţile hibridului cultivat, rezerva de apă din sol şi de gradul de

aprovizionare al solului cu elemente nutritive şi este cuprinsă între 45000-80000 plante

recoltabile/ha (Bîlteanu Gh. 1989), (tabelul 3.6.).

Cantitatea de sămânţă la hectar variază între 15 – 30 kg, în funcţie de puritate, germinaţie şi

MMB. Pentru realizarea densităţilor dorite la recoltare, la semănat se măreşte numărul de seminţe

cu 10 – 15%, reprezentând pierderile ce apar la răsărire şi în intervalul răsărire – recoltare

(Muntean L.S. şi colab., 1995).

Adâncimea de semănat variază în funcţie de textura şi umitatea solului. În regiunile mai

umede, cu soluri grele semănatul se va realiza la 5 – 6 cm. Pe suprafeţele din zone mai uscate, pe
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soluri cu textură mijlocie, adâncimea de semănat se măreşte la 6 – 8 cm. Fiecare centimetru în plus

la adâncimea de semănat, în funcţie de temperatură, întârzie răsărirea cu 5 – 30 de ore. Semănatul

se realizează cu semănători de precizie tip SPC, obişnuit cu SPC-8 pe terenuri plane şi SPC-4 pe

terenuri în pantă. Viteza de lucru este 5 – 11 km /oră (Muntean L.S. şi colab., 1995).

Tabelul 3.6.

Table 3.6.

Desimea plantelor de porumb (Bîlteanu Gh. 1989)

Plant density in maize (Bîlteanu Gh., 1989)

Grupa de maturitate a
hibrizilor

Pe teren neirigat Pe teren irigat

Timpurii 50-60 65-80
Mijlocii 45-55 60-80
Târzii 45-50 60-80

3.6. Lucrările de îngrijire

3.6. Maintenance works

Lucrările de îngrijire trebuie să asigure o bună răsărire şi creştere a plantelor,

combaterea buruienilor, bolilor şi dăunătorilor, condiţie obligatorie pentru crearea condiţiilor

obţinerii unor producţii de boabe ridicate.

Combaterea buruienilor.Combaterea buruienilor la ora actuală constituie principala

verigă tehnologică în cultura porumbului şi se poate realiza pe cale mecanică, manuală şi prin

mijloace chimice.

Principalele buruieni întâlnite în cultura porumbului sunt :

- monocotiledonate: Setaria glauca (mohor), Echinochloa (iarba bărboasă), Sorghum

halepense (costrei),  Digitaria (meişor).

- dicotiledonate: Amaranthus sp. (ştir), Chenopodium (lobodă), Xanthium strumariu

(corneţi), Sinapis  arvensis (muştar  sălbatic), Raphanus raphanistrum (ridichesălbatică),

Polygonum convolvulus (hrişcă urcătoare), Abutilon (teişor),  Hibiscus (zămoşiţă), Galinsoga

(busuioc sălbatic), Galium (turiţă), Datura (ciumăfaie), Cirsium arvense (pălămidă), Convolvulus

arvensis (volbură), Lathyrus (sângele voinicului).

Prima praşilă mecanică se execută în primele 10 zile după răsărire, imediat ce se observă

rândurile, iar următoarele praşile, în funcţie de apariţia buruienilor, la intervale de 10-20 zile,

urmărindu-se ca  lanul de porumb să fie menţinut curat de buruieni.

Adâncimea primei praşile este de 10-12 cm, iar la celelalte praşile adâncimea de lucru este

mai mică  pentru a nu tăia rădăcinile active ale porumbului.

Combaterea, pe cale chimică a buruienilor din cultura de porumb boabe se realizează atât

cu erbicide preemergente cât şi cu erbicide postemergente, precum : Pendigan 330 EC (5 l/ha),

Stomp 330 EC (5 l/ha), Dual Gold 960 EC (1,0-1,5 l/ha),  Damine (SL) (1,2 l/ha),  DMA 6 (1 l/ha),

Lontrel 600 (0,3-0,6 l/ha), Mistral 4 SC (1,0-1,5 l/ha), (Henegar Monika şi  colab., 2015).
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Descrierea erbicidelor şi modul de administrare au fost tratate de: Şarpe N. şi Strejan Gh.,

1981; Şarpe N., 1987; Berca M., 1996 şi 2004; Goian M. şi colab., 1997 şi 1998; Bogdan Ileana,

2003; Budoi Gh. şi colab., 1994; Iancu S. şi Slonovschi V., 2007; Manea D., 2002, Alda S., 2007.

Combaterea bolilor. Porumbul este mai puţin atacat de boli, cea mai răspândită fiind

fusarioza (Fusarium sp.). Combaterea ei se face preventiv prin tratarea seminţelor cu fungicide,

însămânţarea în cadrul epocii optime, întreruperea rotaţiei grâu-porumb şi a culturii repetate de

porumb, evitarea fertilizării unilaterale şi excesive cu azot şi a desimilor prea mari, cultivarea de

hibrizi rezistenţi, etc. (Muntean L.S. şi colab., 2008).

Date cu privire la bolile porumbului întâlnim şi în literatura de specialiate, în descrierile

prezentate de  Popescu Gh. (1993) şi Simeria Gh. (2002).

Combaterea dăunătorilor. Dintre dăunători, pagube provoacă răţişoara (Tanymecus

dilaticollis) mai ales în zonele de câmpie şi viermii sârmă (Agriotes sp.) în toate zonele (Pălăgeşiu

I., 1993; Ghizdavu I. şi colab., 1997).

În ultimul timp în ţara noastră a pătruns Diabrotica virgifera virgifera (viermele vestic al

rădăcinilor de porumb), dăunător care tinde să devină un dăunător periculos, căruia trebuie să-i

acordăm toată atenţia, deşi în prezent are arie restrânsă de răspândire, doar în partea sud – vestică,

vestică, nord – vestică şi centrală a ţării. Având în vedere faptul că, în etapa actuală dăunătorul

dezvoltă populaţii reduse numeric şi doar izolat se apropie pragul economic de dăunare, se

recomandă practicarea alternanţei. Prin evitarea monoculturii de porumb se asigură o protecţie

bună, deoarece dăunătorul depune ouăle aproape în exclusivitate în culturile de porumb, iar larvele

nou apărute în anul următor, trebuie să găsească şi să se hrănească rapid, într-o perioadă scurtă, de

3 zile de la eclozare pe rădăcini de porumb. În lipsa acestei culturi, larvele pier (Grozea Ioana,

2006).

Datorită pagubelor pe care le provoacă la cultura de porumb boabe în ultimul timp, există

foarte multe date cu privire la acest dăunător.Cu privire la acest  dăunător putem enumera

cercetările efctuate de : Roşca I. şi colab. (2011), Bača, F. ( 1993), Baca, F. şi colab. (1995),

Bayar, K. şi colab. (2003), Branson, T.F.  ( 1987).

Irigarea. În perioada aprilie-septembrie, porumbul are un consum mediu zilnic de 3-9 mm

apă, având un maxim la apariţia paniculului şi menţinându-se ridicat până la umplerea boabelor

(cca. 50 de zile). În funcţie de zona de cultură şi de hibridul cultivat, consumul total de apă pe

întreaga perioadă de vegetaţie este între 4800 şi 5800 m3/ha (Muntean L.S. şi cola.,  2008).

Când situaţia când nu există  restricţii de apă şi energie, se recomandă ca pe tot parcursul

vegetaţiei să se menţină umiditatea peste plafonul minim (1 /3, 1 /2 sau 2 /3 I.U.A.) pe adâncimea

de 60 – 80 cm. În caz de restricţii,  se va aplica o udare, în faza de 8 – 10 frunze, cu 700 m3 /ha; iar

următoarea udare cu circa 10 zile înainte de apariţia paniculului şi ultima udare după fecundare în

perioada umplerii boabelor (Oncia Silvica, 1998).
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Onu N. (1988) consideră că pentru a asigura necesarul de apă pe toată perioada de

vegetaţie a porumbului un rol important revine normei de irigare, care în general este cuprinsă între

1800 – 4800 m3 /ha. Adâncimea de umezire: 0,75 m.Schema de udare este în funcţie de zonă şi are

următoarea configuraţie :

- stepă 0 – 0 – 1 – 2 (3) – 1 (2) – 0

- silvostepă 0 – 0 – 0 (1) – 2 – 1 (2) – 0

- tranziţie 0 – 0 – 0 – 2 – 1 (2) – 0

3.7.Recoltarea

3.7.Harvesting

Porumbul se recoltează la coacerea deplină, când umiditatea boabelor a ajuns la 25-30%.

În această fază de coacere, boabele sunt tari şi se desprind relativ uşor de pe rahis, iar plantele se

îngălbenesc şi frunzele se uscă. Sunt însă hibrizi care menţin tulpinele suculente şi frunzele verzi

până la maturitatea deplină a boabelor. La stabilirea momentului optim de recoltare a porumbului

se ţine seama de conţinutul în apă a boabelor (Muntean L.S. şi colab.,  2008).

Pentru recoltarea mecanică se foloseşte combina C-12 echipată cu CS-4 M+ET sau RI se

foloseşte la recoltatul porumbului sub formă de boabe.Porumbul cu o umiditate mai ridicată (25 –

26%) se recoltează sub formă de ştiuleţi şi se păstrează în pătule, unde umiditatea se reduce prin

aerisire. Dacă se recoltează sub formă de boabe umiditatea boabelor trebuie să fie de 14% pentru o

bună păstrare (Borcean  A. şi colab., 1999).

Feher Ecaterina şi colab., (2003) recomandă ca la depozitarea porumbului să se ţină seama

de : umiditatea boabelor, tipul de depozit şi durata de conservare. Produsele vegetale sub formă de

boabe pot fi depozitate în spaţii ocazionale (încăperi, poduri) sau în depozite special construite pe

orizontală (platforme, şoproane, pătule, magazii) sau pe verticală (silozuri).

Majoritatea hibrizilor aflaţi  în cultură la noi în ţară au potenţial de producţie de până la

180 q /ha boabe sau chiar mai mult (Munteanu L.S. şi colab., 1995).

Raportul dintre recolta boabe şi cea de tulei variază între 0,51 – 0,92 micşorându-se cu atât

mai mult, cu cât condiţiile au fost mai puţin favorabile culturii porumbului.

Procentul de pănuşi poate fi apreciat la 1/8 – 1/10 din producţia de boabe.

Randamentul de boabe oscilează între 78 – 83% (Munteanu L.S. şi colab., 1995).
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CAPITOLUL IV

CHAPTER IV

CONSIDERAŢII GENERALE ASUPRA CADRULUI

NATURAL AL CÂMPIEI BANATULUI

GENERAL VIEW OF BANAT’S PLAIN NATURAL

LANDSCAPE

Datele cu privire la condiţiile naturale ale cadrului natural, unde s-au desfăşurat cercetările

cu privire la teza de doctorat sunt cele descrise în volumul „SOLURILE BANATULUI” , II.

Condiţii naturale şi fertilitate. Autori : Ianoş Gh., Puşcă I. şi Goian M. (1997).

4.1.Evoluţia paleografică a subsolului

4.1. Palaeographic evolution of the sub-soil

Evoluţia reliefului reprezintă efectul unei permanente transformări a structurii şi aspectului

său, generată pe parcursul timpului geologic de confruntarea a două surse de energie: una internă,

subcorticală, care a creat denivelări tectonice şi una de origine cosmică, solară, care a generat şi

întreţinut acţiunea factorilor exogeni.

Geneza reliefului Banatului este strâns legată de dinamica plăcilor şi microplăcilor din

fundament, îndeosebi a celor care au condus la formarea reliefului montan.

Zona montană estică şi sud-estică are o evoluţie îndelungată, fundamentul fiind constituit

din roci cristaline formate prin metamorfozarea unor vechi sedimente paleozoice şi precambriene,

în timpul orogenezei hercinice.

Formarea unităţilor montane din Banat începe acum cca. 120 milioane de ani (albian),

odată cu declanşarea fazei austrice a orogenezei alpine, având un paroxism la sfârşitul cretacicului

şi începutul paleocenului (acum cca. 70 milioane de ani),  în timpul fazei orogenetice laramice.

Măhăra GH. (1970), susţine că fundamentul Depresiunii Panonice este format dintr-un

masiv bloc cristalin (Tisia) ce aparţinea ramurii varisce a cutărilor hercinice permiene. Schiţarea

depresiunii s-a datorat oscilaţiilor, îndeosebi în sens negativ, pe un plan de subducţie a platformei

Moldo-Podolice, care a creat mari linii de fractură pe direcţii diferite. Aceste mişcări pe verticală,

predominant disjunctive (antagonice), din perioada preneogenă, a fragmentat fundamentul cristalin
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într-o serie de blocuri de dimensiuni mai reduse, ce au suferit mişcări de scufundare de intensităţi

diferite.

Faucă M. (1954), menţionează la sud de Mureş şase asemenea blocuri cristaline orientate

N-S şi NV-SE : blocul Giulvăz, blocul Moraviţa, blocul Sipet, blocul Seceani - Arad, blocul

Timişoara - Arad, blocul Teremia, peste care sedimentele depuse ulterior au în unele locuri grosimi

reduse (300-400 m). În schimb, pătrunderea apelor Mării Theţys pe culoarele dintre blocuri a

favorizat depunerea aici a unor sedimente de grosimi apreciabile, pe care unii cercetători (Feichter

E., 1965; Coteţ P., 1973), le apreciază, după cercetarea unor sondaje, la; 1656 m (Utvin) sau 1131

m (Deta).

Privite în ansamblu, blocurile fragmentate şi afundate la adâncimi diferite  pe linii de falii

majore şi reorientate prin fracturi locale, formează în zona central-vestică a ţării două depresiuni de

fundament care, în parte,  stau la originea caracterului subsident al arealelor de câmpii joase.

Astfel, grabenele de la Utvin - Deta (cristalinul la 1656 m) şi cea de la Chişinău-Criş (cristalinul la

2881 m) sunt despărţite de un pinten ridicat, de forma unui horst, peste care curge în prezent

Mureşul.

Pe baza măsurătorilor, Paraschiv D. (1975) realizează o hartă a poziţiei cristalinului în

fundamentul Câmpiei Banatului. El susţine existenţa unor blocuri cristaline ridicate, pe

aliniamentele Seceani – Calacea – Sat Chinez – Şandra şi Calacea-Variaş, fragmentate într-o serie

de blocuri mai mici, mărginite de grabene (nord de Variaş – 3200 m, Makko – 5500 m). Cutările

alpine care încep să acţioneze la debitul mezozoicului au repercursiuni directe asupra remodificării

fundamentului cristalin (Tisia). Unele teritorii au fost astfel exondatate, iar eroziunea a înlăturat o

parte din sedimentele aparţinătoare diferitelor perioade geologice anterioare, fapt ce explică

succesiunea stratigrafică incompletă pentru unele areale. Vechile fracturi dintre blocuri rămân însă

în continuare sub apele mării, lucru care este confirmat de prezenţa sedimentelor eocene şi

oligocene în seriile stratigrafice din zona Utvin – Deta.

Perioada neogenă aduce cele mai importante transformări în configuraţia părţii de vest a

ţării. Orogeneza stirică, una din manifestările de vârf a frământărilor tectonice alpine, declanşată în

miocen (helveţian superior - badenian inferior), determină noi scufundări ale blocurilor cristaline.

În urma lăsărilor generale iau naştere o serie de falii noi, pe aliniamentul cărora îşi fac apariţia

fenomenele vulcanice neogene şi sunt puse în loc rocile magmatice noi de tipul banatitelor,

riolitelor etc. din Munţii Banatului. Concomitent, apele Mării Thetys pătrund prin culoarul Vienei

şi Raabului, inundă depresiunea şi se extind înspre est, până în zona montană, unde formează

golfuri adânci. Extinderea domeniului marin al Thetysului în zona Depresiunii Panonice s-a realizat

treptat, astfel că sedimentele badeniene şi sarmaţiene sunt subţiri, lipsind pe alocuri.

În contrast cu scufundarea fundamentului cristalin, în est au loc mişcări de basculare în

sens pozitiv ale Carpaţilor, fapt ce conduce la o intensificare bruscă a eroziunii. Râurile şi

îndeosebi Paleomureşul cu afluenţii săi erodează puternic munţii Zarandului , Metaliferi, Poiana
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Rusca sau alte formaţiuni mai ridicate şi formează la vărsare conuri de dejecţie sau delte mult

extinse, din unirea cărora au luat naştere formaţiunile piemontane (dealurile Lipovei, Pogănişului,

Doclinului).

Sfârşitul sarmaţianului şi începutul meoţianului anunţă reluarea mişcărilor epirogenetice

pozitive, declanşate de faza orogenetică antică. Mişcările epirdgenetice pozitive sunt certificate şi

de lacunele stratigrafice badeniene şi sarmaţiene, depozite înlăturate prin procese de denudaţie în

fază emersă.

Continuarea exondărilor determină ca la sfârşitul meoţianului domeniul marin sarmatic să

se divizeze în mai multe bazine: Panonic, Dacic, Euxinic, Caspic.

Ponţianul debutează cu o serie de noi afundări ale fundamentului cristalin, iar aportul

permanent de ape aduse de organismele fluvio-torenţiale determină extinderea suprafeţei Lacului

Panonic. Scufundarea este însă compensată de o accentuată acţiune de sedimentare care a conturat

în partea de est şi sud a Banatului zona de dealuri. Linia de separare a depozitelor pontice de cele

mai recente ar reprezenta, în mare, hotarul dintre dealuri şi câmpii, materialele levantine nemaifiind

întâlnite în dealuri, ci doar în câmpii. Sedimentele pliocene formate din pietrişuri şi nisipuri, în

intercalaţii cu  argile au grosimi mari şi întinderi apreciabile. În depozitele pontice şi daciene, la

adâncimi de 200 - 400 m au fost întâlnite straturi de lignit ceea ce înseamnă că, în alte perioade,

unele porţiuni ale Lacului Panonic aveau ape relativ puţin adânci sau la periferia lui, existau zone

înmlăştinite.

Mişcările tectonice negative începute în ponţian au continuat în tot pliocenul îndeosebi sub

forma unor arii de maximă activitate (de subsidenţă), manifestându-se şi în prezent în limite reduse

dar sesizabile.

Trei dintre asemenea arii de subsidenţă au afectat cu prioritate formarea şi evoluţia

reliefului şi a solurilor din Banat: zona de confluenţă a Crişurilor (Kiss –Sarret) confluenţa

Mureşului cu Tisa (Szeged - Csongrad) şi confluenţa Timişului cu Tisa. În funcţie de ritmul şi

intensitatea de manifestare a acestor zone de instabilitate accentuată, reţeaua hidrografică şi

îndeosebi Mureşul a alunecat pe  propriile conuri de dejecţie stabilindu-şi cu greu cursurile.

Înălţarea continuă a Carpaţilor din faza rhodanică (între dacian şi levantin) a accentuat

eroziunea zonelor exondate şi a favorizat depunerile de materiale detritice la  bordura  lacului.

Calmul  tectonic postrhodanian a facilitat acţiunea de peneplenizare a formelor înalte şi depunerea

la baza versanţilor a unor groase depozite de natură piemontană. Depozitele de vârstă romaniană,

subţiri în est, sunt tot mai groase spre vest.

La sfârşitul levantinului, Mureşul îşi dirija apele peste şaua de la Holdea debuşând în lacul

Panonic pe actuala vale a râului Bega, modelând vechile depuneri. Se pare că zona de subsidenţă

din sud-vestul Banatului era încă de pe atunci un factor determinant în orientarea reţelei

hidrografice. Aceasta ne-o dovedeşte şi râul Tarif care, urmărind linia de ţărm, s-a curbat cu 90°

sau mai mult spre vest - sud vest. Marile cantităţi de prundişuri aduse de Mureş au ridicat patul
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aluvial obligând râul să oscileze pe propriile depuneri. La atenuarea liniei de pantă au contribuit şi

sedimentele împinse dinspre sud de cei doi afluenţi, la acea dată, ai Mureşului: Bega şi Râul, astfel

că, în final, să-l proptească pe cristalinul Zarandului, suprapunându-şi noul curs peste cel vechi şi,

pe alocuri, în cristalinul munţilor.

La începutul pliocenului Depresiunea Panonică era în esenţă un bazin enioreic subtropical.

Panta foarte mică (0,6m/km) a favorizat divagarea accentuată a râurilor şi a contribuit la aşezarea şi

sortarea materialului. Aceşti factori au determinat într-o oarecare măsură stabilizarea şi realizarea

reliefului.

După formarea Defileului Dunării de la Porţile de Fier, fixată la începutul cuaternarului

mediu (Posea - 1992), Lacul Panonic se drenează aproape total. Străpungerea Dunării, pe care tot

Posea G. (1995) o fixează la începutul celei de-a cincea terase (90 -100m), s-a desfăşurat în mai

multe etape, evenimente care au influenţat şi evoluţia reliefului teritoriului studiat, având în vedere

că de acum înainte, Dunărea va juca rolul de nivel de bază pentru toate râurile din partea de vest a

ţării.

Retragerea lacului este urmată, după cum susţine Mihăilescu V. (1966), de cel puţin patru

nivele de terase (180, 160, 140, 120m). Delimitarea lor este dificila datorită scufundărilor inegale

ale unor sectoare care vor deveni, pentru regiunile din amonte, nivele de bază locale.

Ca urmare a coborârii nivelului de bază prin secarea Lacului Panonic accentuarea eroziunii

a facilitat ştergerea urmelor de ţărm, delte şi depozite mai vechi. Acestea au fost erodate, înlăturate

şi redepuse în formele depresionare din vest.

O nouă şi importantă fază de transformare a reliefului se produce în pleistocenul superior,

o dată cu ridicările carpatice din faza orogenetică valahă, înălţarea catenelor carpatice a zdruncinat

din nou fundamentul fragil al Depresiunii Panonice, reactivând multe falii pe alineamentul cărora

se declanşează activităţi vulcanice care pun în loc rocile magmatice de la Lucareţ - Şanoviţa, Şumig

- Gătaia şi încearcă străpungerea la Luda Bara în Cămpia Vinga.

Bineînţeles că aceste noi evenimente tectonice nu puteau să nu influenţeze din nou cursul

marilor râuri, a Mureşului îndeosebi. Acesta, după ieşirea din defileu la Lipova, îşi va modifica

periodic cursul care se alungea spre vest pe măsură ce Lacul Panonic se retrăgea, influenţat de

ariile de subsistenţă foarte active, din nord sau sud. Ecourile puternice ale subsisdenţei din sudul

Banatului atrage pentru început cursul Mureşului spre sud, pe linia faliei Neudorf-Alioş-Fibiş-

Valea Matca-Bega, definitivând Câmpia piemontană Vinga.

La începutul pleistocenului se reactivează zona de subsisdenţă Kiss-Sarret, care

reorientează cursul Mureşului spre nord, pe aliniamentul faliei ce delimitează  Munţii Zarandului

de zonele mai joase din vest, conducându-l spre Crişul Alb peste actualele mlaştini de la Siria.

La începutul holocenului se manifesta cu intensitate aria de subsidenţă din zona Csongrad-

Szeged, materializată încă din levantin (Mihăilescu V., 1966), fapt ce readuce Mureşul pe vechea

falie majoră est-vest, falie materializată în relief printr-o evidentă denivelare. În tot acest interval,
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zonele de absorbţie alăturate au continuat să atragă cursul râului în diferite alte direcţii. Aria de

subsidenţă din sudul Banatului a captat o serie de braţe ale râului pe care le-a îndreptat spre sud-

vest; astfel un braţ urmărea traseul Valea Slatina - Valea Variaşului - Bega, altul cobora spre sud,

spre Periam, pe actualul curs al pârâului Galaţca, mutându-se tot mai spre vest pe măsură ce albiile

se colmatau, stabilizându-se pentru un interval de timp redus aproximativ pe direcţia actuală a

râului Aranca.

La rândul ei, aria subsidenţă nordică a reuşit să orienteze spre nord-vest cursul inferior al

Mureşului în aval de Pecica şi să menţină un nivel pedofreatic ridicat în zona de activitate maximă.

Se pare că nici de data aceasta cursul Mureşului nu va fi mult timp stabil. Scufundarea

lentă dar continuă, semnalată în cursul inferior al Timişului, e posibil să influenţeze în perioada

următoare din nou cursul Mureşului. Dovada o găsim în altrimetria zonei. între Lipova şi Arad

Mureşul curge cu cca. 20 m mai sus decât niveul Depresiunii Timiş-Bega ceea ce nu exclude, din

nou, o viitoare captare şi o modificare a cursului său spre sud.

Celelalte două mari râuri ale Banatului nu pot oferi lămuriri concrete asupra subsidenţei

datorită îngropării şi ştergerii urmelor de albii şi terase.

În sudul Mureşului şi-au făcut simţite prezenţa o serie de arii de coborâre locale generate

atât de balansul izolat al platformelor, cât şi de unele falieri de tip graben (Tufescu V., 1957) . Una

din aceste scufundări locale este semnalată în nord de Timişoara. Consecinţa este apropierea celor

două râuri, Timiş şi Bega, îngroparea unor întinse areale de soluri hidromorfe în zona de interfluviu

Timiş – Bega în amonte de Timişoara, scufundarea zidurilor cetăţii Timişoara (construită în 1763)

cu cca. 80 cm, sau crearea unor pieţe de adunare a apelor la Becicherec, Gad, Marginea

(Mihăilescu V., 1966).

Nu putem încheia periplul paleogeografic de formare a reliefului Banatului fără a menţiona

contribuţia oscilaţiilor climatice cuaternare la sculptarea modelului tectono-eroziv format până

atunci.

Perioada glaciară care a acţionat cel mai puternic şi mai îndelungat a fost Riss, dar cea care

şi-a lăsat urmele cel mai adânc în morfologia reliefului a fost cea din urmă,  Wurm.  Retragerea

glaciaţiunii a eliberat imense cantităţi de apă (acumulate în munţi) prin intermediul organismelor

torenţiale, care odată cu apa au transportat şi mari cantităţi de material detritic, acoperind în parte

dealurile şi în totalitate câmpiile cu cuverturi sedimentare a căror grosime creşte de la est la vest

(580 m la Giulvăz, 3000 m la Sânnicolau Mare). Constituţia variată a sedimentelor şi alternanţa

fracţiunilor grosiere cu cele fine (argile şi marne), a determinat formarea de pânze freatice captive,

aflate sub presiune.

În cuaternarul mediu şi superior câmpiile vestice ale Banatului au fost acoperite cu o pătură

de grosimi variate de prafuri loessice, depuse în mediu subaerian (loessuri primare în Câmpia

Vinga, Clisura Dunării), sau în mediu lacustru, remaniate fluviatil (loessuri secundare - în câmpiile

joase, de subsidenţă).
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După îndelungate frământări, prefaceri şi înnoiri, relieful Banatului nu este încă stabil.

Subsidenţă reactivează eroziunea, întinereşte relieful. Cu toate acestea, fiecare unitate în parte

prezintă unele caracteristici care o definesc.

Sectorul montan înalt, adânc fragmentat de glaciaţiunea cuaternară este cel mai dinamic,

fiind lent, dar continuu denudat de o foarte deasă reţea de ape curgătoare.

Dealurile piemonatane, cele din nord ale Mureşului, cele din centru alei Timişului şi

Bârzavei şi cele din sud ale Carasului, sunt rezultatul acumulărilor fluvio-torenţiale.

Cea mai extinsă unitate de relief, mărginită la nord şi vest de platourile câmpiilor

piemontane Vinga, Gătaia şi Oraviţa, este Câmpia joasă a Banatului. Procesul subsident al unor

sectoare a determinat acumulări de materiale alohtone, eterogene, pe grosimi apreciabile şi a

împiedicat ritmic evoluţia solurilor în zonele-depresionare.

Tendinţa de acumulare şi înălţare a patului aluvial în câmpia joasă determină mendrări,

despletiri, divagări. Marile viituri au stabilizat deocamdată aspectul luncilor. Neuniformitatea lor

este generată de acumulări de materialei grosiere întrerupte de "ochiuri" depresionare umplute cu

materiale fin texturate.

Zonele plane, de interfluviu, ferite de acţiunile de viitură, sunt modelate de apele meteorice

(rigole, ogaşe, ravene), de vânt (dune alungite pe direcţia dominantă) a vânturilor), sau chimic

(crovuri formate prin dizolvarea suportului şi lianţilor rocii).

Toate formele de manifestare a agenţilor externi tind să modeleze relieful  până la stabilirea

unui profil de echilibru. Instabilitatea tectonică a părţii de vest a României împiedică însă această

premisă, fapt care perpetuează lupta dintre factorii morfogenetici interni şi externi prezentaţi până

aici.

4.2 Geologia şi geomorfologia

4.2. Geology and geomorphology

Câmpiile ocupă aproximativ jumătate din suprafaţa Banatului şi reprezintă treapta

morfologică cea mai coborâtă, cu valori hipsometrice între 75-200m.

Condiţiile de formare a depozitulul de roci sedimentare şi a cuverturii de soluri sunt legate

de existenţa domeniului lacustru Panonic şi de regiunile exondate înconjurătoare. Ritmicitatea

sedimentării a fost controlată de jocul dintre dinamica internă (neotectonică) şi ceda externă

(climatul periglaciar şi eroziunea fluvatilă).

Principalul element de dinamică internă în evoluţia Câmpiei Banatului este subsidenţa,

declanşată în ponţian, continuată până la sfârşitul pliocenului, prezentă şi actual în limite reduse sau

sesizabile (Ianoş Gh. şi colab., 1997).

Divizarea Câmpiei Banatului se poate realiza fie în funcţie de agenţii care au creat-o, fie în

funcţie de vârstă sau altitudine.
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4.2.1 Câmpia înaltă

4.2.1. High plain

Câmpia înaltă este formată din convergenţa glaciaţiunilor subcolinare, modelate intens de o

reţea secundară de ape curgătoare şi văi de eroziune. Are altitudini cuprinse între 110-200m.

Câmpia înaltă piemontană cu depozite eoliene, este reprezentată în Banat prin Câmpia

Vinga. Originea câmpiei este pusă pe seama marii delte pleistocene a Mureşului care a debuşat aici,

spre Lacul Panonic, la începutul cuaternarului.

Depozitele de adâncime indică o formaţiune aluvio-torenţială cu pietrişuri şi nisipuri în

alternanţă cu argile şi luturi. Cuvertura superficială este formată din depozite loessoide depuse în

diferite faze, cu intercalaţii de soluri fosile.

Un al doilea areal cu depozite loessoide este localizat între zona de  nisipuri a Deliblatului

şi Munţii Locvei. Pe teritoriul ţării noastre se află doar o mică parte din extremitatea estică acestei

câmpii, în zona Socol-Câmpia.

Câmpia înaltă cu depozite fluvio-lacustre cuprinde Câmpia Gătaia şi Câmpia Oraviţa.

Acestea coboară sub formă de evantai dinspre zona deluroasă si se termină destul de brusc în

câmpia joasă, la nivelul cotei de cca. 110 m.

Relieful este reprezentat prin platouri întinse, brăzdate de văi divergente, relativ puţin

adânci, cu versanţi moderat înclinaţi.

Cuvertura  sedimentară începe în bază cu depuneri torenţiale de provenienţă carpatică

alcătuite din pietrişuri eterogene, nisipuri, marne, ce poziţionează frontal faţă de dealurile

piemontane şi se continuă cu materiale fluvio—lacustre fine, în general argile, cu un procent ridicat

de minerale expandabile.

4.2.2 Câmpia joasă, de subzidenţă

4.2.2. Low, subsidence plain

Reprezintă partea cea mai coborâtă altitudinal şi cea mai puţin drenată. Subsidenţa din

sud—vestul Banatului a influenţat puternic evoluţia câmpiei, conferindu-i aspectul unei vaste pieţe

de adunare a apelor.

În funcţie de condiţiile de formare şi de agenţii generatori, câmpia joasă a fost divizată în

mai multe compartimente.

Câmpia joasă cu depozite eoliene este reprezentată prin Câmpia Jimbolia şi constituie zona

cea mai fertilă din partea de vest a ţării. Este formată pe depozite loessoide dispuse în strate relativ

subţiri (1—3 m), peste depozite grosiere de origine fluviatilă.

Relieful, grefat pe interfluviul Mureş-Timiş, este în general uniform, cu câmpuri plane,

presărate cu crovuri ovale în partea de sud-est şi alungite în partea de nord-vest, pe aliniamentul

văilor relicte ale vechii delte a Mureşului.

Altitudinea medie este cuprinsă între 80-95 m şi descreşte de la nord-est spre sud-vest.
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Pe una din văile principale ale Paleomureşului (Galaţca) au fost transportate şi depuse, pe

areale întinse, cantităţi apreciabile de materiale fluviatile grosiere care ulterior au fost remaniate

eolian. Relieful grefat pe aceste depozite prezintă linii şterse, estompate văile sunt foarte largi, au

fundul plat şi regulă seci.

Câmpia joasă cu depozite aluvio-proluviale este un imens con de împrăştiere a râurilor

Bega, Timiş şi Bârzava, în perimetrul vechii delte continental-cuaternare.

Altitudinea medie este cuprinsă între 88—95 metri.

Se caracterizează printr-o mare neuniformitate a microreliefului şi a depozitelor. În general,

pe formele grindate se întâlnesc depozite grosiere, iar pe cele depresionare, materiale fine de tipul

argilelor

Situată în parte în zona de subsidenţa a Timişoarei, în morfologia câmpiei se observă

intense divagări, meandrări şi înmlăştiniri. Zonele depresionare sunt dominate ia nord şi sud, între

Şag-Parţa şi Ghilad-Ciacova. de două insule mai înalte, socotite resturi ale terasei inferioare a

Timişului (Mihăilescu V., 1996).

În sud, depozitele superficiale din golful Bârzavei sunt mai grosiere şi mai intens

remaniate, atât datorită forţei sporite de împingere a râului, cât şi apropierii de zona montană.

Câmpia joasă cu depozite fluvio—lacustre reprezintă sectorul cel mai coborât altitudinal

din tot perimetrul Banatului. Este o câmpie relativ recentă, drenată de o serie de râuri cu regim

permanent; constituie o regiune tipică de divagare holocenă în care atât subsidenţele locale

(Timişoara, Gad, Marginea), cât şi subsidenţa generală din cursul inferior al râului Tisa, a

determinat o acoperire a depozitelor loessoide şi a aluviunilor mai vechi, cu aluviuni recente. Până

în secolul al XVIII-lea râurile nu-şi aveau albii bine fixate, iar câmpia a funcţionat ca o întinsă zonă

de mlaştini, presărată cu rare grinduri. Datorită acestui fapt întâlnim o aici o mare varietate de

materiale sedimentare, în general foarte fin texturate. La contactul cu conurile de împrăştiere a

râurilor Bega, Timiş si Bârzava, s-a dezvoltat o bandă largă, discontinuă, de soluri halomorfe.

În cadrul acestei câmpii se deosebesc următoarele subdiviziuni:

- Câmpia Aranca a evoluat de o parte şi de alta a pârâului Aranca,  vechi curs al Mureşului

holocen. Reprezintă cea mai joasă porţiune a Câmpiei Banatului, cu altitudini de 77—85 m. Zona

are o pantă foarte redusă dinspre sud-est spre nord-vest. Terenul este în general plan, cu foarte

uşoare ondulaţii, cu văi puţin adânci, numeroase albii părăsite, vechi braţe ale paleorâurilor.

În urma regularizării cursurilor de apă şi a lucrărilor de desecare, aceste văi au rămas în

relief sub forma unor microdepresiuni alungite pe direcţia est-vest. Nivelul freatic, schimbat în

urma lucrărilor hidroameliorative, este controlat azi la adâncimea de 1,5-3 m.

Caracteristica principală a zonei este argilozitatea excesivă a cuverturii superficiale şi

caracterul expandant al mineralelor argiloase.

Câmpia Cenei-Ionel-Livezile, este situată spre vest, la periferia conului  celor trei

râuri  (Bega, Timiş,  Bârzava).  Panta extrem de  mică a determinat divagarea
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accentuată a râurilor, despletirea lor şi înmlăştinirea unor întinse areale. Câmpia

are altitudini cuprinse între 78—85 m şi un aspect plan, întrerupt de un păienjeniş

de meandre, braţe moarte sau arii depresionare largi.

Câmpia Moraviţei s-a dezvoltat pe cursul mijlociu şi inferior al pârâului Moraviţa.

Energia de relief este aproape nulă. Pâraiele şi văile nu au albii şi la orice viitură

inundă. Subsidenţa zonei a făcut ca nivelul freatic să se ridice atât de mult încât, în

unele părţi, ajunge la suprafaţă.

Recent, ample lucrări hidroameliorative urmăresc să coboare şi să menţină sub control

pânza freatică, redând agriculturii o parte din terenurile afectate de excesul de umiditate.

4.2.3 Terasele

4.2.3. Terraces

Majoritatea nivelelor de terasă din Banat s-au format la începutul cuaternarului ca urmare a

intenselor oscilaţii climatice şi a mişcărilor neotectonice.

Modificările altitudinale, structurale sau aspectuale ale teraselor se datoresc, în general,

mişcărilor epirogenetice de la sfârşitul pleistocenuiui. Unele zone, îndeosebi cele vecine cu munţii,

au suferit ridicări odată cu întregul soclu carpatic, deformându-se sau înclinându-se spre vest.

Datorită subsidenţei generale sau a lăsărilor locale, terasele devin spre vest tot mai greu de

observat, mai puţine ca număr sau mai reduse ca extindere. Numeroasele golfuri depresionare care

pătrund adânc în Munţii Banatului prezintă 4-6 nivele de terasă, bine exprimate în sectoarele

mediane, dar înecate spre aval, în propriile aluviuni sau spre amonte, în glacisuri.

Terasele râului Bega sunt extinse îndeosebi pe partea stângă, în cursul superior şi mijlociu

şi pe partea dreaptă în cursul inferior. Înălţarea cuaternară a soclului carpatic şi eroziunea le-a

imprimat o uşoară înclinare spre râul colector.

Terasele râului Timiş se extind pe partea dreaptă în cursul superior şi pe partea stângă în

cursul mijlociu.

Terasele râului Nera au extensiunea maximă în Depresiunea Almăjului pe partea stângă.

Dealurile piemontane trec spre câmpiile piemontane şi la rândul lor acestea spre câmpiile

joase, de subsidenţă, prin intermediul a 2-3 nivele de terase scurte, bine exprimate în relief pe

anumite porţiuni şi şterse, erodate, pe altele.

Reţeaua hidrografică a fragmentat intens zona de terase pe care a adus-o la forma unor

platouri mai mult sau mai puţin extinse, pe alocuri doar umeri de terasă, cu versanţi lin înclinaţi şi

văi largi, puternic colmatate.

Roca de solificare este constituită din depozite fine, argiloase, aşezate peste materiale

grosiere, specifice teraselor.
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4.2.4 Luncile

4.2.4. Flooding meadows

Sunt cele mai recente forme de relief, cu precădere holocene, a căror înfăţişare a fost

condiţionată de modificările apărute în dinamica râurilor, de variaţii climatice sau eustatice,

În general, sunt acoperite de materiale grosiere, mai rar fine. pe grosimi din ce în ce mai

mari spre vest, cu un procent mai mic sau mai mare de schelet.

Aspectul luncilor diferă în funcţie de zona pe care o străbate râul. Luncile râurilor Caraş,

Bârzava, Nera, Moraviţa, Pogăniş şi cele din cursul superior al Timişului şi Begăi sunt mai reduse

ca extindere, cu o pantă longitudinală medie de 1-2 m/km şi sunt acoperite predominant de

materiale fluviatile grosiere.

În cursul mijlociu şi inferior, râurile Timiş şi Bega şi-au creat o luncă comună, largă, cu

numeroase grinduri şi văi relicte, cu depuneri frontale sau laterale (torenţiale), de regulă mai fine şi

cu o pantă ce scade treptat spre vest până la 0,4 m/km.

4.3 Clima

4.3. Climate

Particularităţile macroclimatice ale Banatului sunt determinate de poziţia sa geografică pe

continentul european, căreia îi este specifică o anumită circulaţie a maselor de aer de diverse tipuri,

circulaţie imprimată fie de centrii de acţiune de origine dinamică (anticiclonul azoric şi cel

subtropical), fie de centrii de acţiune termică, sezonieri (anticiclonul siberian, depresiunea asiatică

sau cea mediteraneană).

Banatul se află deci la interferenţa maselor de aer cu caracter continental, de origine

vestică, care de cele mai multe ori ajunge aici cu un grad mai ridicat de continentalizare şi a celor

cu caracter continental, de origine estică, suferind în plus şi invazia unor mase de aer cald, sudice,

ce traversează Marea Mediterană. Pregnanţa cu care aceste tipuri de mase de aer influenţează

regimul termic şi pluviotermic imprimă Banatului o climă temperată, cu un grad de continentalism

moderat, cu influenţe subtropicale, mai mult sau mai puţin accentuate pe anumite areale geografice.

Pentru caracterizarea condiţiilor de climă ale Banatului s-au folosit datele de la toate

staţiile meteorologice şi punctele pluviometrice existente. Pentru zona de şes, mai multe staţii

meteorologice cu perioade de funcţionare îndelungată, oferă o gamă variată de date (Timişoara,

Sânnicolau Mare, Arad, Lugoj).

După hărţile climatice ale lui Koppen (1931), Banatul se încadrează în 2 provincii (C şi D), o

subprovincie (f), patru regiuni (a,b,k,k') şi o subregiune (x). Caracteristicile fiecărei subdiviziuni

sunt prezente în legenda la figura 4.1.
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Fig. 4.1 Harta provinciilor climatice (după Koppen-1931)

Figure 4.1 Map of climate provinces (after Koppen-1931)

Legenda: C - climat temperat umed; D - climat boreal, cu ierni reci; a - temperatura lunii cele mai calde, peste 22°C; b -temperatura

lunii cele mai calde, sub 22°C; cel puţin patru luni, temperaturi medii peste 10°C; f- cu ploi sau zăpezi suficiente tot timpul anului; k -

ieri reci; temperatura medie anuală sub 18°C; temperatura lunii cele mai calde, de peste 18°C; k -idem; dar cu temperatura lunii cele

mai calde de sub 18°C; x - maximul de precipitatţii are loc la începutul verii

4.3.1 Regimul termic

4.3.1. Thermal regime

Caracteristica generală a regimului termic în Banat se datorează influenţei dominante a

circulaţiei maselor de aer vestic, pe fondul căreia se grefează influenţa celorlalte tipuri circulatorii.

Oscilaţiile termice extreme sunt atenuate vara de o intensificare a circulaţiei maselor de aer din

nord-vest, iar iarna a celor din sud-vest.

Întreaga zonă de câmpie a Banatului se încadrează între izotermele medii multianuale de

10°C şi 11 °C cu precizarea că acestea sunt uşor mai scăzute în partea de nord est (10,6°C -

Timişoara) faţă de zona centrală (10,7°C - Diniaş, Banloc) sau cea vestică (10,8°C - Sânnicolau

Mare). Diferenţa de temperatură se datorează în primul rând valorilor termice mai ridicate din

timpul iernii, valori influenţate în această perioadă a anului de dominanta circulaţiei atmosferice

din sectorul sudic.

Temperaturi medii multianuale mai coborâte, între 9°C şi 10° C se înregistrează în

depresiunile intramontane (Almăj, Timiş-Cerna, Brebu-Ezeriş, Lupac, Caraşova), pe înălţimile

dealurilor piemontane sau la poalele munţilor.

Valori medii multianuale din ce în ce mai scăzute se semnalează o dată cu creşterea

altitudinii : 8°C - 9° C în munţii Locvei şi Ariniş, 4°C - 6° C, în  munţii ; Almăj şi Poiana Rusca,

2°C - 4° C în munţii Ceraei şi Semenic şi - 2°C la 0°C în munţii Ţarcu şi Godeanu,
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Caracteristicile termice ale sezonului rece (iarna) sunt influenţate de circulaţia maselor de

aer sud-estice, vestice şi sud-vestice, de origine oceanica sau mediteraneană. Pe fondul general al

acestor circulaţii predominante, iernile sunt mai scurte şi mai blânde decât în alte zone ale ţării.(în

afară de Dobrogea).Temperatura medie a lunii celei mai reci (ianuarie) prezintă valori medii

multianuale cuprinse între –10C şi 00C în partea sudică a Culuarului Timiş-Cerna, de-a lungul

Culuarului Dunării şi în Câmpia Oraviţei, până la poalele Munţilor Locvei. Temperaturi medii de –

10C şi –20C se întâlnesc în restul Câmpiei Banatului. Valorile temperaturilor medii din luna

ianuarie scad spre zonele montane –80C şi –60C în Munţii Aninei, Poiana Ruscă şi Semenic, –100C

şi –80C în Munţii Ţarcu şi Godeanu.

Temperatura medie multianuală a solului (5-10 cm adâncime) în perioada rece, coboară

sub 0°C doar în intervalul 25 decembrie - 25 ianuarie, când în aer se realizează valori de 2-4°C

(Berbecel O. şi Cusursuz B.,  1979). cu diferenţieri între zonele de câmpie şi dealuri, de 2-3°C,

respectiv 1-2°C în plus.

Caracteristicile termice ale sezonului de primăvară prezintă importanţă deosebită deoarece

condiţiile atmosferice au influenţe hotărâtoare asupra stării de vegetaţie a culturilor de toamnă, cât

şi în declanşarea campaniei agricole de primăvară.

În Banat, primăverile sunt mai timpurii şi mai călduroase (media de 10,9°C), dar mai scurte

şi cu variaţii accentuate de temperaturi determinate de activitatea ciclonilor din Marea Mediterană

şi Oceanul Atlantic în drumul lor spre estul Europei.

Nu de puţine ori au fost sesizate şi direcţii inverse de circulaţie cu invazii de aer rece din nordul şi

nord - estul Europei (depresiuni retrograde) fapt care a determinat scăderi bruşte ale temperaturilor

în luna aprilie şi chiar în mai.

Din punct de vedere agrometeorologic, data de 1 februarie este un momentul de referinţă

pentru începerea însumărilor termice, întrucât din analiza oscilaţii termice a ultimelor decenii

rezultă că încălzirile sporadice (ferestre) din cursul lunii februarie au influenţat reluarea ciclului de

vegetaţie .

Regimul termic al solului în perioada de primăvară are o evoluţie lentă, urmărind

îndeaproape oscilaţiile de temperatură ale atmosferei. În mod obişnuit, în sol (5-10cm), limita de

5°C este depăşită la începutul decadei a doua a lunii aprilie.

4.3.1.1 Caracteristicile termice ale sezonului cald (de vară)

4.3.1.1. Thermal features of the hot season (summer)

Debutul timpuriu şi persistenţa îndelungată a activităţii anticiclonale vestice (dorsala

anticiclonului azoric), face ca sezonul călduros să înceapă în partea de sud-vest a ţării, de multe ori

în luna mai şi să se prelungească până în luna septembrie. Peste circulaţia predominant vestică se

suprapun intermitent mase de aer nord-vestice (ciclonul islandez), caz în care se intercalează

perioade scurte de vreme instabilă.



Teză de doctorat

58

Temperaturile medii multianuale ale verii depăşesc 20°C în câmpie, scăzând treptat spre

dealuri şi munte

Scăderea temperaturilor sub 10°C reprezintă limita termică de întrerupere temporară a

proceselor vegetative la multe plante. Asemenea valori au fost înregistrate sporadic în lunile iulie şi

august (sub 20 de zile) a anilor 1933, 1941 1948, 1952, 1957, 1961, 1966, 1978 (Berbecel O.  Şi

Cusursuz B.,  1979).

Pragul termic de 16°C reprezintă limita de la care toate plantele iubitoare de căldură se

dezvoltă în condiţii optime. Zilele în care este depăşit acest prag sunt frecvente (peste 75), fapt ce

confirmă situaţia de optim termic pentru zona de câmpie a Banatului.

Pragul termic superior care afectează cel mai accentuat culturile, îndeosebi cele de

primăvară, este cel de 32°C. Depăşirea lui duce la apariţia arşiţei, secetei şi deficitului de umiditate

din aer şi din sol. Temperaturile maxime diurne de peste 32°C, asociate cu o umiditate atmosferică

de sub 30 %, sunt considerate, pentru culturile agricole, elemente termice critice.

Caracteristicile termice ale sezonului de toamnă au o importanţă mai redusă întrucât

majoritatea culturilor au ajuns deja la maturitate. Prezintă totuşi importanţă pentru culturile

legumicole, mai ales atunci când valorile temperaturilor coboară sub pragul de 0°C.

În zona Banatului, toamnele sunt mai lungi, mai călduroase, au temperaturi mai constante

decât primăverile, iar zilele senine sunt mai numeroase, toate datorându-se predominării regimului

anticiclonal.

Media termică a toamnei depăşeşte 11°C la toate staţiile meteorologice din câmpie,

coborând spre deal şi munte până la 1°C (Ţarcu).

Primele zile cu îngheţ apar pe culmile montane înalte cu puţin înainte de 1 octombrie. În

perimetrul munţilor scunzi (Locva, Dognecea, Ariniş) şi în zonele deluroase, îngheţul se instalează

în prima decadă a lunii octombrie şi întârzie din ce în ce mai mult spre vest, ajungând ca în Câmpia

Banatului să apară în ultima decadă a lunii octombrie sau în prima decadă a lunii noiembrie, când

apar şi primele ninsori (cantitativ slabe).

4.3.2 Regimul pluviometric

4.3.2. Rainfall regime

Datorită activităţii ciclonale şi a invaziilor de aer umed dinspre vest, sud-vest şi nord-vest,

în Banat precipitaţiile sunt cantitativ mai ridicate decât în alte zone ale ţării.

Cele mai reduse valori pluviometrice, medii multianuale, se înregistrează în partea de vest

a Câmpiei Banatului (500-600m). Valori mai ridicate s-au semnalat la vest de Timişoara, în

Câmpia Golf Timiş - Bega, în Câmpia înaltă Gătaia şi la bordura dealurilor piemontane. O

particularitate aparte se semnalează în arealul de Câmpie înaltă Vinga, îndeosebi în sectorul său

central şi estic, unde s-a înregistrat cea mai coborâtă valoare pluviometrică medie multianuală, de

500,7 mm.
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Repartiţia lunară a precipitaţiilor atmosferice indică în toate zonele, ca şi la nivel de ţară,

un minim pluviometric în luna februarie (30-60 mm) şi un maxim pluviometric în luna iunie (70-

100 mm).

Aşezarea Banatului în calea maselor de aer umede din vest şi sud-vest şi existenţa ramei

muntoase în parte estică, favorizează o creştere a cantităţilor anuale de precipitaţii de la vest la i

izohietele de 700 şi 800 mm despărţind câmpiile de dealuri şi dealurile de munţi.

Pentru întregul an, numărul zilelor cu ploaie creşte de la 120 -130 în zona de câmpie la

peste 150 în zona de munte.

Valorile medii multianuale ale evapotranspiraţiei potenţiale scad de la 698mm în zona de

câmpie, la 690mm în zona de deal şi apoi la valori de sub 500mm în zona de munte.

Excesul de apă din sol faţă de evapotranspiraţia potenţială creşte de la 78 mm în zona de

câmpie, la 130mm în zona de deal, până la valori de peste 400 mm pe culmile masivelor muntoase.

În schimb, deficitul de umiditate de sol faţă de evapotranspiraţia potenţială scade de la 234mm în

zona de câmpie, la 59 mm în zona de deal şi până la 0 în zonele montane.

Excesul de umiditate în sol se realizează în lunile de iarnă - primăvară, iar deficitul în

lunile de vară şi începutul toamnei.

4.3.2.1 Caracteristicile pluviometrice ale sezonului rece

4.3.2.1. Rainfall features of the cold season

Precipitaţiile căzute în anotimpul de iarnă (XI - III), determină în mare măsură starea de

umiditate a solului la desprimăvărare, reprezentând sursa principală de acumulare a apei în sol. De

regulă, în această perioadă sunt înregistrate cele mai mici cantităţi de precipitaţii lichide. Acestea

sunt completate cu precipitaţii sub formă solidă (ninsoare). Cauza reducerii cantitative a

precipitaţiilor este generată de diminuarea activităţii ciclonale şi sporirea activităţii anticlonale.

Cantitatea de apă căzută în perioada rece (XI - III), oscilează ,în medie, între 20-250mm.

Valorile pluviometrice de peste 300mm semnalează instalarea excesului de umiditate, producerea

băltirilor, fenomene care restricţionează efectuarea lucrărilor agricole şi desfăşurarea primelor faze

de vegetaţie.

Deficite de umiditate în sol în acesta perioadă a anului s-au semnalat rar (în 2-12% din

ani).

Precipitaţiile caracteristice sezonului rece sunt sub formă solidă (ninsori), la care se adaugă

cele sub formă lichidă (ploi). Primele ninsori apar sporadic în octombrie şi cu totul izolat în

septembrie. Cele mai numeroase zile cu ninsoare se înregistrează în ianuarie şi februarie, după care

numărul lor scade treptat până în aprilei. În luna mai se semnalizează cu totul întâmplător.
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4.3.2.2 Caracteristicile pluviometrice ale sezonului de primăvară

4.3.2.2. Rainfall features of spring

Din punct de vedere agricol, distribuţia areală şi cantitativă a precipitaţii în perioada de

primăvară are cea mai mare importanţă. Din aceasta cauza asupra caracteristicilor pluviometrice

vom face referiri la două nivele: în luna aprilie (perioada însămânţării culturilor de primăvară) şi în

perioada mai-iunie (perioada de vegetaţie maximă).

Din analiza situaţiei pluviometrice multianuale (1930-1994), rezulta, proporţia anilor în

care se înregistrează, în luna aprilie, cantităţi de precipitaţii optime pentru agricultură (40-70mm),

variază în jurul valora de 40-60 % cu oscilaţii de la un an la altul: peste 80mm- în 20-25% din

cazuri; sub 15mm – în 20-25% din cazuri

Primăveri secetoase (cantităţi de precipitaţii sub 150mm) s-au înregistrai. 20-30% din

cazuri iar primăveri foarte umede (cantităţi de precipitaţii peste 300mm) s-au înregistrat în

proporţie mai redusă (11-12% din cazuri).

Brumele târzii de primăvară afectează culturile în cazul în care se semnalează după 1

aprilie, pe fondul unei desprimăvăreri timpurii. Fenomenul este diferit de la o staţie la alta, în

funcţie de conjunctura factorilor de relief.

4.3.2.3 Caracteristicile pluviometrice ale sezonului de vară

4.3.2.3. Rainfall features of summer

În perioada de vară, la staţiile meteorologice şi posturile pluviometrice din Câmpia

Banatului au fost înregistrate cantităţi de precipitaţii care variază între 130mm (Sânnicolau Mare) şi

243mm (Bocşa), cantităţi la limita de jos a satisfacerii nevoilor de apă a plantelor.

Cantităţi de apă cuprinse în limite optime (200-300mm), se înregistrează pentru zonele cu

pondere agricolă din Banat într-o proporţie ce variază între 24 -46%. Sub 150mm, indiferent de

distribuţie, zonele şi anii respectivi sunt declaraţi secetoşi (1944, 1946, 1958, 1962), situaţii

înregistrate în 20-30% din cazuri. La cantităţi de peste 300mm de precipitaţii căzute în perioada de

vară, în asociaţie cu proprietăţile fizice ale unor soluri, se produc excese de umiditate, situaşii

identificate într-un procentaj redus, 11-12% (1957, 1970, 1985).

În sezonul de vară, datorită proceselor de advecţie şi convecţie termică, se semnalează

averse puternice de ploaie, dar cu caracter izolat, fenomene periculoase prin potenţialul lor ridicat

de degradare a terenurilor agricole (eroziune). Asemenea evenimente au fost înregistrate la

Cărpiniş (8-VII -1950 -127,1 mm), Biled (25-II 1951 - 113,2mm) sau Timişoara (8-VII-l915 –

l00mm).
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4.3.2.4 Caracteristicile pluviometrice ale sezonului de toamnă

4.3.2.4. Rainfall features of fall

Precipitaţiile căzute în perioada de toamnă, îndeosebi în intervalul septembrie – octombrie,

ajută de regulă la pregătirea optimă a terenului şi însămânţările de toamnă. Pentru cele două luni

mai sus amintite, cantităţile de apă variază între 70-90mm, cu variaţii mari de la un an la altul

(peste 100mm).

Berbecel O.  Şi Cusursuz B., (1979) afirmă că, în majoritatea cazurilor, toamnele

secetoase (<60mm), sunt urmate de ierni umede şi foarte umede, situaţiile de acest gen având o

semnificaţie prognostică.

Foarte periculoase pentru culturile legumicole sunt brumele timpurii. Acestea se manifestă

rar în septembrie, dar frecvent în octombrie.

4.3.3 Regimul eolian

4.3.3. Wind regime

Regimul vânturilor în partea de sud-vest a României este determinat de dezvoltarea

sistemelor barice care se interferează deasupra Europei la latitudinea de 450 nord.

Frecvenţa medie a vânturilor, pe direcţii, în zona cu pondere agricolă a Banatului este

prezentată în tabelul 4.1.

 Tabelul 4.1.

Table 4.1.

Frecvenţa % medie anuală a vânturilor pe direcţii

Mean annual frequency (%) of the winds per directions

Staţia N NE E SE S SV V NV Calm

Arad 12.4 7.0 3.8 13.7 13.1 10.1 8.0 10.7 21.3

Timişoara 16.9 8.7 15.0 7.4 8.4 8.6 7.0 9.1 20.9

Sânicolau Mare 6.3 12.0 2.0 18.4 9.4 10.6 6.8 15.0 19.5

Lugoj 4.7 4.2 2.9 15.9 2.9 4.7 6.3 7.8 51.6

Caransebeş 2.2 0.9 2.0 27.2 2.2 3.6 3.1 7.3 50.9

În câmpia central vestică a Banatului, cea mai mare pondere o au vânturile din nord -

16.9% (cu deosebire în lunile aprilie - 20.5%, iunie - 19.9% şi iulie-19.2%) şi din est - 15% (în

lunile decembrie, 19,5% şi ianuarie, 19.0%), Vânturile din direcţia est şi sud est, formate sub

influenţa anticiclonului euroasiatic, au frecvenţe ridicate în lunile de iama (22%), iar cele din nord

şi nord-vest, formate sub influenţa ciclonului islandez, domină în anotimpul de vară (19-23%).
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În zona piemonturilor sud-vestice, frecvenţa predominantă a vânturilor este cea estică - sud

estică. În văi şi culuoare depresionare vânturile se orientează în lungul axului acestora (Vântul

Mare, Haţeganul).

Perioadele de calm atmosferic au o frecvenţă mai redusă în Vestul Banatului (20%) şi

foarte mare în est (50% Lugoj şi Caransebeş).

4.4 Hidrografia, hidrologia şi hidrogeologia banatului

4.4. Hydrography, hydrology and Banat’s Hydrogeology

4.4.1 Hidrografia

4.4.1. Hydrography

Reţeaua de ape curgătoare din Banat aparţine bazinului hidrografic al Dunării.

Câmpia joasă se caracterizează prin lipsa aproape totală a unei reţele hidrografice proprii.

Singurul curs, Aranca, s-a organizat pe unul din vechile braţe ale Mureşului.

Alimentarea apelor curgătoare din Banat este mixtă. Apele subterane au un aport redus.

Din această cauză viiturile se grefează peste maximele pluvionivale, îndeosebi cele din zona

montană şi piemontană, de unde îşi culeg apele principalii deversori. Această situaţie explică

turbiditatea şi mineralizarea scăzută a apelor din râuri.

Aranca cuprinde vechile cursuri şi braţe ale Mureşului holocen grupate în jurul pârâului

Aranca. Lungimea până la frontieră este de 108 km, teritoriul drenat fiind de 1016 km2. Datorită

pantei reduse a bazinului de sub 3 m/km, drenajul apelor de suprafaţă este foarte redus. În vederea

ameliorării terenului au fost amenajate canale de legătură între Aranca şi Mureş.

Bega este constituită din două cursuri, Bega şi Beregsău, care confluează pe teritoriul

Serbiei. Distanţa parcursă pe teritoriul României este de 168,6 km realizând un bazin de recepţie de

2240 km2.

În cursul mijlociu şi inferior râul primeşte afluenţi puţini, are o pantă de scurgere foarte

redusă (0,4—1,0 m/km) şi prezintă tendinţe evidente de divagare. Pentru a preîntâmpina desele

inundaţii, râul Bega a fost canalizat şi legat de râul Timiş prin două ramuri; un canal de încărcare la

Coştei şi altul de descărcare la Topolovăt.

Timişul este cea mai importantă arteră hidrografică din Banat, colectând apele dintr-un

bazin hidrografic de 5248 km2, având un traseu în lungime de 241,2 km. Râul Timiş îşi adună

primele ape din munţii Tarcău şi Munţii Semenic ca apoi, până la trecerea frontierei să adune cca

80 de afluenţi.

Din mulţimea de afluenţi se detaşează prin extensiune şi importanţă râul Bistra, care îşi

adună apele de pe versanţii sudici ai Munţilor Poiana Rusca şi de pe versanţii nordici ai Munţilor
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Ţarcu şi râul Pogănis, cel mai lung afluent (100 km) care drenează, în majoritate, dealurile

piemontane cu acelaşi nume.

Datorită neotectonicii, cursul râului Timiş s-a curbat spre sud-vest atras de aria de

subsidenţă a Alibunarului. Ca urmare, cursul său inferior, cu o pantă de scurgere foarte redusă, de

0,4-1,0 m/km, asociat cu un nivel freatic superficial a provocat inundaţii apreciabile, Pentru

protejarea terenurilor agricole s-au înălţat aproape 200 km de diguri şi s-au amenajat peste 12

sisteme de desecare.

Bârzava îşi are obârşia ca şi Timişul, Nera sau Caraşul, în masivul muntos al Semenicului.

Bazinul de recepţie are o suprafaţă de 971 km2 şi o lungime de 127 km de unde îşi adună cca. 20

afluenţi.

Spre deosebire de celelalte râuri, Bârzava prezintă o importanţă deosebită pe sectorul său

superior prin asigurarea cu apă a Combinatului Siderurgic Reşiţa. Pentru sporirea debitului de apă a

râului au fost amenajate în acest sector 3 lacuri de acumulare (Gozna, Văliug, Secu) şi construite

două canale de alimentare cu apă din bazinele superioare ale Timişului şi Nerei.

În aval de Gătaia, râul intră în zona de câmpie unde meandrează puternic. Pentru evitarea

inundaţiilor, în aval de Denta, Bârzava a fost regularizată şi îndiguită. Pentru evacuarea apelor de

suprafaţă au fost organizate trei sisteme de desecare, care au ameliorat o suprafaţă de cea. 271 km .

Moraviţa se suprapune peste Dealurile piemontane ale Doclinului şi peste câmpia joasă eu

acelaşi nume. Ca urmare suprafaţa de recepţie a bazinului este mai redusa (380 km). Puţinii afluenţi

pe care-i primeşte din dealurile piemontane, numai pe partea stânga, imprima bazinului o asimetrie

evidentă. Pentru evacuarea surplusului de ape din zona câmpiei de divagare, pe teritoriul fostei

Iugoslavii s-a construit canalul Terezia care confluează cu Bârzava şi împreuna deversează in

Timiş.

Caraşul are o supraţa de 1118 km2. Apele râului îşi au obârşia pe versanţii vestici ai

Munţilor Semenic, drenează apoi Depresiunea Caraşova, ferestruesc dealurile piemontane ale

Doclinului şi divaga intens în câmpie. În cursul superior, Caraşul şi afluenţii lui au tăiat grandioase

canioane în calcarele mezozoice, prăvălindu-si apa în pante de până la 25m/km. Cei 24 de afluenţi

ai râului au o dispoziţie simetrică si debite sporite.

Nera  în suprafaţă de 1361 km drenează, prin cei 25 de afluenţi mai importanţi, versanţii

sudici ai Munţilor Semenic şi pe cei nordici ai Munţilor Almăj şi Locva. După ce coboară vijelios

din munţi;, principalul colector Nera, cu o lungime totală de 131 km şi-a axat cursul pe culoarul

tectonic al Bozoviciului după care, pentru a ajunge să se verse în Dunăre, taie banda de calcare

mezozoice Reşiţa—Moldova Nouă, în care şi-a. adâncit ameţitor albia. Datorită numeroşilor săi

afluenţi cu caracter montan pe care îi primeşte, Nera inundă aproape anual Depresiunea Almăjuiui.

Cerna are o suprafaţă totală de colectare a apelor de 1433 km2 Cursul râului Cerna s-a

suprapus, pe o lungime de 84 km peste linia tectonică care separă Munţii Cernei de cei ai
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Mehedinţului şi Almajului. Cei 35 de afluenţi debuşează în colector aproape în exclusivitate numai

pe partea dreaptă fapt ce conferă o asimetrie evidentă bazinului hidrografic.

Mureşul, în cursul său inferior, mărgineşte Banatul în partea nord vestică pe o lungime de

cca 200 km. După ce trece de Lipova, Mureşul se domoleşte şi iese spre Câmpia de Vest, formând

un vast con de dejecţie, unde pot fi urmărite o serie de fenomene de divagare. În acest sector

Mureşul primeşte o serie de afluenţi cu regim de scurgere intermitent (Ianoş Gh. şi Goian M.,

1995).

4.4.2 Hidrologia

4.4.2. Hydrology

Alimentarea râurilor din Banat este predominant pluvio—nivală şi mai puţin din ape

subterane. platourilor carstice unde valoarea evapotranspiraţiei scade sub valoarea zonală datorită

infiltraţiei rapide a apelor meteorice în rocile fisurate, conducând în acelaşi timp la sporirea

scurgerii subterane.

Influenţată de un regim climatic specific, de acumulări pe cursurile superioare, de

evacuările de ape uzinale sau de izvoare carstice şi termale, temperatura apelor râurilor vestice este

sensibil mai ridicată decât în alte zone. Durata medie a formaţiunilor de gheaţă este redusă (20-40

zile), iar frecvenţa podului de gheaţă scăzută (12-18%). Manifestările de îngheţ apar în luna

decembrie şi dispar în februarie, cu decalări evidente în funcţie de altitudine.

Datorită patului de rocă dură pe care curg majoritatea râurilor în sectorul superior şi

mijlociu, eroziunea specifică este slabă şi turbiditatea redusă (100-300 g/cm3).

Din punct de vedere hidrochimic, particularităţile apelor superficiale sunt uniforme pe

suprafaţa întregii zone studiate, dominând apele bicarbonato—calcice. Mineralizarea apelor creşte

de la 200 mg/l în regiunile de munte, la 500 mg/l în piemonturi şi la 1.000 mg/l în câmpia joasă.

Apele râurilor au valori ale pH-ului de 6,8—7,4.

Poluarea apelor este evidentă pe cursurile inferioare ale râurilor şi îndeosebi pe râul Bega,

în aval de Timişoara şi pe Bârzava, în aval de Reşiţa.

4.4.3 Hidrogeologia

4.4.3. Hydro-geology

Adâncimea la care se găseşte nivelul freatic constituie în general şi un criteriu de

separare a unităţilor geomorfologice si se suprapune peste acestea în cadrul fiecărei unităţi,

nivelul primului strat de apă este influenţat de densitatea reţelei hidrografice, de adâncimea

şi influenta albiilor, de grosimea stratelor permeabile, etc.

Direcţia de curgere a apelor freatice este est-vest, cu uşoare variaţii locale spre văile

colectoare. Panta de scurgere este de 3%o în câmpia piemontana şi descreşte de la est către vest
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(spre câmpia de divagare) de la 1 5 la 0,2%o. În zonele montane panta de scurgere este mai mare şi

variabilă în funcţie de energia şi fragmentarea reliefului.

Datorită caracterului de glacis al Câmpiei Banatului, cu formaţiuni fluvio-torenţiale

grosiere în subasment, o mare cantitate de ape subterane sunt împinse din zona montană şi

piemontana prin capete de straturi permeabile spre câmpia joasă (ape captive descendente).

Cuvertura de materiale fine, lacustre, care acoperă glacisuri, menţine uneori sub presiune primul

nivel freatic şi îngreunează alimentarea acestuia din apele meteorice, din cursurile permanente sau

din infiltraţiile laterale.

În câmpia joasă, de divagare, stratul acvifer este situat la adâncimi de 0,5-5 m şi

influenţează direct evoluţia solurilor. Mineralizarea apelor freatice de aici variază în funcţie de

constituţia litologică, de la 0,5 g/l in zonele cu nisipuri, la 11.5 g/l în zonele cu materiale loessoide

sau la 35 g/l în arealele cu soluri sărăturate. Din punct de vedere al compoziţiei predomină sodiul si

mai rar calciul şi magneziul, iar din punct de vedere al compoziţiei anionice predomină bicarbonaţii

şi sulfaţii.

În zonele piemontane şi montane nivelul freatic coboară sub 5-10-20 m şi nu mai

influenţează profilul de sol. În acelaşi sens în care adâncimea nivelului freatic coboară, scade

mineralizarea şi duritatea totală a apelor. În afară de bazinul Aranca. în celelalte zone, apele

freatice pot fi folosite la irigaţii.

4.5 Vegetaţia

4.5 Vegetation

Câmpia Banatului se caracterizează printr-o diversitate redusă a condiţiilor fizico

geografice, determinate de prezenţa unui relief monoton. Climatul, edificat pe un fond temperat

continental cu influenţe submediteraneene, manifestă, mai ales în legătură cu relieful, un număr

restrâns de microclimate locale, cu evidente implicaţii în dispunerea solurilor şi vegetaţiei (Grigore

S. şi  Coste I., 1985)

Activitatea umană, atestată de milenii pe teritoriul Banatului, a exercitat o influentă

profundă asupra condiţiilor ecologice, astfel că starea actuală a solurilor şi a vegetaţiei este

rezultatul interacţiunii dintre factorii naturali şi antropici.

Elementele floristice naturale au obârşii geografice diferite: europene, euroasiatice,

circumpolare, boreale, arctice, alpine, balcanice, mediteraneene. Toate acestea se zonează climatic

şi sunt diversificate pe baza caracteristicilor intrinseci ale solurilor. Cercetările de ecologie a

plantelor au pus în evidenţă interdependenţa dintre climat, sol şi vegetaţie. Principiul

reflectabilităţii condiţiilor pedogenetice asupra covorului vegetal stă la baza teoriei speciilor

indicatoare, potrivit căreia speciile stenoice (cu valenţă ecologică redusă pentru un anumit factor

sau grupe de factori), pot fi utilizate ca specii indicatoare pentru o anumită valoare a acestor factori.

Speciile indicatoare sunt legate de un anumit biotop în care factorul considerat variază în limite
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foarte restrânse, decalabile analitic. În zonele intens cultivate speciile indicatoare sunt reduse ca

număr fiind reprezentate îndeosebi prin buruieni (Puşcă I., 2002).

Solurile de tip cernoziom sunt acoperite aproape în totalitate de culturi agricole. Pe

suprafeţe foarte restrânse se păstrează resturi de vegetaţie naturală reprezentată prin pâlcuri de

porumbar (Prunus spinosa), păducel (Crataegus monogyna), măceş (Roşa canina), rugi (Rubus

caesius) sau fragmente de pajişti cu părul porcului (Festuca rupicola), jaleş (Salvia nemorosa), pir

gros (Cynodon dactylon), firuţă (Poa pratensis) etc.

În culturile agricole de cereale de toamnă se întâlnesc, îndeosebi, următoarele specii:

cocoşei de câmp (Adonis aestivalis), nemţişor (Delphinium consolida, D, orientale), turiţă (Galium

aparine), mac (Papaver rhoeas), rapiţă (Sinapis arvensis), tămâiţa de câmp ( Ajuga chamaepitys),

troscot (Poligonum convolvulus), şopârliţă (Veronica hederifolia, v. triphyllos), rocoină (Stellaria

media), urzica moartă (Lamium amplexicale, L. purpureum).

În culturile prăsitoare se întâlnesc: meişor (Digitaria sanguinalis), costrei (Echinochloa

crus galii), mohor (Setaria spp), busuioacă (Galinsoga parviflora), zârnă ( Solanum nigrum), bălur

(Sorghum halepense), cornuţi (Xanthium italicum), pir gros (Cynodon dactylon) etc.

Solurile aluviale şi brune eumezobazice fără exces de umiditate, răspândite în luncile şi

câmpiile joase îndiguite, drenate, prezintă elemente floristice asemănătoare cu cele de pe

cernoziomuri, cu care de altfel se şi întrepătrund sub aspect topografic şi al modului de folosinţă.

Se mai întâlnesc pe astfel de soluri vetre de trestie (Phragmites australis, P. communis), sălcuţă

(Polygonum amphibium v. terestre) şi coada calului (Equisetum arvense), ce indică o pânză freatică

la mică adâncime din care aceste specii se aprovizionează direct.

Solurile argiloase din clasa vertisolurilor sau a celor hidromorfe fin texturate, cu structura

distrusă, drenaj intern şi extern defectuos, temporar cu exces de umiditate, localizate în nord-vestul

şi vestul Câmpiei joase a Banatului sunt acoperite de pâlcuri rare de sălcii (Salix spp), răchită (Salix

cinerea), plop (Populus alba), sânger (Cornus sanguinea).

În areale izolate (Timişoara, Giroc, Banloc) se găsesc pâlcuri de pădure cu gorun (Quercus

robur), frasin (Fraxinus excelsior), jugastru (Acer campestre), carpen (Carpinus betulus), corn

(Cornus mas) etc.

Covorul ierbos natural este edificat de specii higrofile ca: trestia (Phragmites australis),

papura (Typha latifolia, T.angustifolia), pipirig (Juncus inflexus, J. effusus), ţipirig (Scirpus

radicans), rogozuri (Carex riparia, C. vulpina, C. melanostachya, C. hirta) etc, de specii

mezohigrofile şi mezofile cum sunt: coada vulpii (Alopecurus pratensis), firuţă (Poa pratensis),

şovar (Poa trivialis), iarba câmpului (Agrostis stolonifera), zâzanie (Lolium perene), păiuş (Festuca

pratensis), trifoi (Trifolium repens, T.hybrydum), gălbenele (Rorippa silvestris, R. austriaca),

piciorul cocoşului (Ranunculus spp) etc.

Culturile de cereale de toamnă situate pe aceste soluri sunt îmburuienate cu specii de

piciorul cocoşului (Ranunculus sardous, R. arvensis), rapiţă (Sinapis arvensis), pălămidă (Cirsium
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arvense), iar cele din culturile prăsitoare cu specii de iarbă roşie (Polygonum persicaria, P.

lopathifolium), costrei (Echinocloa crus-gallî), mohor (Setaria glauca, S. verticillata), volbură

(Convolvulus arvensis) etc.

În depresiunile din terenurile cultivate, în care apa stagnează timp îndelungat, se dezvoltă

pâlcuri higrofile de dentiţă (Bidens tripartita), busuiocul cerbilor (Mentha pulegium), căprişor

(Cyperus flavescens) etc.

Solurile halomorfe de tipul soloneţurilor, prezente în enclave cu extindere variabilă, sunt de

regulă ocupate de o vegetaţie ierboasă naturală cu un evident caracter indicator de pH şi conţinut de

săruri, permiţând urmărirea graduată a săraturilor. Pe solurile moderat sărăturate vegetează pajişti

edificatoare de părul porcului (Festuca pseudovina), cu coada şoricelului (Achillea setacea), pelin

de sărătură (Artemisia salina ssp monogyna), farice (Poa bulbosa), ghizdei (Lotus tennuis),

gălbenele (Rorippa kerneri) etc. Soloneţurile sunt preferate exclusiv de pajişti în care domină iarba

de sărătură (Puccinellia distans), uneori cu sică (Statice gmelini), pătlagina (Plantago

schwarzenbergiana) şi pâlcuri de peliniţă (Champhorosma ovata) etc. Pe solurile sărăturate,

mobilizate, în culturi, sunt prezente buruieni halofile ca: muşeţelul (Maticaria chamonilla v.

salina), hreniţă (Lepidium perfoliatum), păduchelniţă (Lepidium ruderale), piciorul cocoşului

(Ranunculus lateriflorus), etc.

La vest de aliniamentul Sat Chinez – Biled – Jebel – Banloc predomină gorunul (Quercus

robur), în amestec cu frasin (Frasinus excelsior), ulm (Ulmus foliacea), gladis (Acer tataricum)

etc. Subarboretul este bine reprezentat prin specii de sânger (Cornus sanguinea), păducel

(Crataegus monogyna), porumbar (Prunus spinosa). în parter abundă vioreaua (Scilla bifolia),

obsiga (Brachypodium silvaticum), golomăţ (Dactylis glomerata) etc.

În pajiştile din cuprinsul câmpiei joase, asociaţiile cele mai bine încheiate şi mai răspândite

sunt cele de iarba câmpului (Agrostis stolonifera), păius (Festuca pratensis), coada vulpii

(Alopecurus pratensis), firuţa (Poa pratensis), frasin (Fraxinus excelsior), ulm (Ulmus foliacea),

gladis (Acer tataricum) etc. Subarboretul este bine reprezentat prin specii de sânger (Cornus

sanguinea), păducel (Crataegus monogyna), porumbar (Prunus spinosa). în parter abundă vioreaua

(Scilla bifolia), obsiga (Brachypodium silvaticum), golomăţ (Dactylis glomerata) etc.

Pe solurile nisipoase din zona Pesac - Vizejdia, vegetaţia lemnoasă este reprezentată prin

plantaţii de salcâm (Robinia pseudacacia). În cadrul fitocenozelor arenicole domină pe dune:

mături (Kochia laniflora), alsine (Minuartia viscosa), troscot (Polygonum arenarium), păius

(Festuca vaginata), pătlagina (Plantago indica).

În interdune, pe fondul unui exces de umiditate în care se regăsesc asociaţii de psamosoluri

cu soluri gleice predomină: mana de apa (Glyceria maxima), rogozuri (Carex disticha, Carex

acutiformis), pipirig (Juncus effusus) etc.

Pe terenurile arabile din zona de interfluviu Timiş - Bega, amonte de Timişoara, pe soluri

mai acide, predomină hrana vacii (Spergularia rubra, Spergula arvensis), siminoc (Gnaphalium
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uliginosum), trifoi alb (Trifolium arvense). În restul teritoriului, cu excepţia arealelor sărăturate şi

cu exces de umiditate, se întâlnesc: pir (Agropyrum repens), neghină (Agrostema githago), ştir

(Amarantus retoflexus), românită (Anthemis arvensis), traista ciobanului (Capsella bursa pastoris),

pesmă (Centaurea cyanus), spanac alb (Chenopodium album), mărul lupului (Aristolochia

clematitis), muştar de câmp (Sinapsis arvesis), ridichea sălbatică (Raphanus raphanistrum), troscot

(Polygonum aviculare), piperul bălţii (Polygonum hidropiper), turiţă (Galium aparine), mohor

(Setaria sp.), bărboasă (Echinochloa crus-galli), muşeţel (Matricaria inodora), volbură

(Convolvulus arvensis), pălămidă (Cirsium arvense), rug (Rubus caesius), bătrâniş (Erigeron

canadense) şi altele.

Arealul vestic al câmpiilor înalte din Banat conturează o subzonă a silvostepei cu

predominarea pădurilor de stejari submezofili - termofili, cu cer (Quercus cerhs) şi gârniţa (Q.

frainetto), subzonă care face treptat trecerea spre zona nemorală (a pădurilor de stejari din estul

câmpiilor înalte şi marginile vestice ale dealurilor piemontane). Substratul arbustiv apare izolat pe

marginea canalelor, a drumurilor sau la marginea pâlcurilor de pădure, în care domină: păducelul,

porumbarul, cornul, socul. Stratul ierbos din parter este format din sâlnic (Glechoma hederacea

spp. hirsuta), obsigă (Brachypodium silvaticum), golomăţ (Dactilis polygama), toporaşi (Viola

hirta) etc.

4.6. Solul

4.6. Soil

Învelişul de sol al Câmpiei Banatului este rezultatul evoluţiei continue, ciclice şi

concomitente, dar cu ritmuri opuse, a proceselor pedogenetice şi a celor pedogeologice.

Caracteristica esenţială a învelişului de sol este zonalitatea sa orizontală, legată în primul rând de

modul de formare a reliefului din partea de vest a ţării, prin apariţia uscatului de sub apele mării, de

la est către vest. Din această cauză zonalitatea solurilor din Câmpia Banatului urmăreşte linia

meridianelor, fiind intersectată de numeroase apariţii azonale (Ţărău D., 2003)

În funcţie de vârsta formelor de relief, de timpul în care au acţionat procesele pedogenetice

asupra depozitelor litologice de suprafaţă, în Câmpia Banatului se disting doua mari zone de sol:

solurile din câmpia înaltă şi solurile din câmpia joasă.

Solurile din câmpia înaltă s-au format şi au evoluat pe o scoarţă de alterare alohtonă, în

condiţiile unui climat semiumed şi sub un nivel pedofreatic coborât.

Ca şi în zona deluroasă şi în câmpia înaltă apar o serie de particularităţi care se explică prin

nuanţări paleoclimatice sau prin sedimentări secvenţiale. Astfel, partea centrală şi estică a Câmpiei

Vinga, acoperită de argiluvisoluri de tip "brun argiloiluvial" prezintă urme evidente ale unui

hidromorfism stagnic de durată.

Învelişul de sol al Câmpiei joase a Banatului este mult mai recent decât cel dezvoltat pe

alte forme de relief. Pe alocuri, în zonele de luncă, el încă se formează sub acţiunea factorilor
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actuali ai solificării.

În Câmpia joasă a Banatului, ca şi în luncile râurilor, aluviunile sunt însă foarte eterogene

şi diferit aşezate, iar subsidenţa este foarte inegală. Cum intercalaţiile de nisip nu sunt supuse

subsidenţei, iar cele argiloase sunt afectate foarte puternic, aceasta explică ondularea iniţială a

reliefului prin tasare naturală a argilelor în urma maturării lor şi a pierderii de apă prin drenare şi

uscare. În aceste condiţii, Câmpia Banatului prezintă un înveliş de soluri foarte variat şi

diversificat.
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CAPITOLUL V

CHAPTER V

SCOPUL, OBIECTIVELE, MATERIALUL ŞI  METODELE

DE CERCETARE

GOAL, OBJECTIVES, MATERIAL AND RESEARCH

METHODS

5.1. Scopul şi obiectivele

5.1. Goal and objectives

SCOPUL: Cercetarile efectuate urmăresc influenţa arăturii asupra unor proprietăţi ale

solului şi producţiei la cultura de porumb boabe, pe diferite tipuri de sol din perimetrul judeţului

Timiş.

OBIECTIVE :

- alegerea localităţilor, a tipului de sol şi a punctelor de prelevare a probelor de sol;

Figura 5.1. Harta Judeţului Timiş

Figure 5.1. County map Timiş

sursă: http://www.timisoara.online.go.ro/harta.htm
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- prelevarea de probe de sol şi efectuarea analizelor de laborator cu privire la:

-densitatea aparentă;

-porozitatea totală;

-gradul de tasare;

-umiditatea solului;

- rezerva de apă din sol.

- calculul producţiei;

- prelucrarea şi interpretarea rezultatelor.

Cercetările s-au desfăşurat pe perimetrul următoarelor localităţi: Lovrin, Beba Veche,

Teremia Mare, Comloşu Mic, Giarmata, Fibiş, Sudriaş, Jupani şi Fârdea.

5.2. Materialul şi metodele de cercetare

5.2. Material and research methods

Arătura ca şi lucrare de bază a solului şi principalul factor luat în studiu, a avut o foarte

mare influenţă atât asupra însuşirilor fizice ale solului cât şi asupra regimului hidric.Lucrarea de

arat s-a executat în toamnă.Pe lângă lucrarea de arat  au fost şi alţi factori care au influenţat

cercetătile efectuate, precum : tipul plugului (s-au folosit cormane culturale), adâncimea arăturii,

lucrările de întreţinere a culturii şi data prelevării  probelor de sol.

Tehnologia folosită a fost cea clasică.Pentru fertlizare s-au folosit îngrăşăminte complexe

înainte de semănat şi îngrăşăminte pe bază de azot în timpul perioadei de vegetaţiei.Pentru

combaterea buruienilor s-au administrat erbicide preemergente şi  postemegente şi o praşilă

mecanică când s-au aplicat şi îngrăşămintele pe bază de azot.

În cadrul cercetărilor efectuate s-a luat în calcul şi producţia de boabe/ha, aceasta pentru a

pune în valoare potenţialul productiv al fiecărui tip de sol.Producţia obţinută a fost în corelaţie cu

tipul de sol, nota de bonitare, respectiv clasa de calitate a solului.

Pentru realizarea obiectivelor propuse s-au prelevat probe de sol de pe fiecare tip de sol de

pe teritoriul fiecărei localităţi.

Analizele de laborator s-au efectuat la Oficiul Judeţean de Studii Pedologice şi

Agrochimice Timişoara, respectiv în Laboratorul Disciplinei de Pedologie de la USAMVB

Timişoara şi au urmărit :

1. Determinarea densităţii aparente

Densitatea aparentă este masa unităţii de volum a solului considerat cu spaţiile sale

lacunare şi rezultă din raportul dintre masa unei probe de sol complet, în aşezare şi volumul

acesteia.

Da = M/Vt  în care,

Da –densitatea aparentă (g/cm3);
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M –masa solului complet uscat în aşezare naturală (g);

Vt –volumul total al solului (cm3).

Cunoaşterea densităţii aparente ajută la calcularea porozităţii solului, la calculul rezervelor

de apă, humus, săruri sau a altor componente ale solului, la calculul normelor de udare în sistemele

de irigaţii, la calcularea normelor de amendamente.

Fig. 5.2. Cilindrii pentru determinarea densităţii (origonal)

Fig. 5.2. Cylinders for the measurement of density (original)

2. Determinarea porozităţii totale

Starea de aşezare a particulelor solide ale solului se poate exprima nu numai prin densitatea

aparentă, ci şi prin porozitatea totală care este volumul total al porilor exprimat în procente din

unitatea de volum al solului:

PT = Vp/Vt X 100 = Vp/Vs+Vp X100  în care:

PT –porozitatea solului (%);

Vt – volumul total al solului (cm3);

Vs – volumul părţii solide a solului (cm3);

Vp – volumul porilor (cm3).

3. Determinarea gradului de tasare

Aprecierea stării de aşezare a solului este cel mai bine redată utilizând un indicator sintetic

care arată că sunt întrunite nivelurile de tasare şi deficitul de porozitate totală. Acest indicator este

gradul de tasare, care rezultă din relaţiile :

GT = [(PMN-PT)/ PMN]x 100

unde:

 GT – grad de tasare

PMN – porozitatea minim necesară [%, v/v]

PMN= 45+0,163 ·A

PT – porozitatea totală [%, v/v]

conţinutul de argilă<0,002 mm pe stratul de sol determinat [%, g/g];
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PMN - este porozitatea minim necesară având pentru soluri cu 10, 20, 30, 40, 50, 60%

argilă, valorile : 45, 47, 51, 53 şi 55.

Gradul de tasare, pe lângă utilizarea lui ca indicator general al stării de aşezare (tabelul

5.1.) se foloseşte direct în practică pentru stabilirea necesităţii lucrărilor de afânare a solurilor cu

exces de tasare.Din scara de interpretare a valorilor gradului de tasare rezultă că valoarea  ”o”

separă solurile afânate de cele tasate.

Tabelul 5.1

Table 5.1.

Clase de valori ale gradului de tasare şi urgenţa de afânare

Classes of value of the setting degree and aeration emergency

Denumire – necesitatea lucrărilor de afânare Valori - %

Extrem de mic – sol foarte afânat Sub -17

Foarte mic – sol moderat afânat -17....-10

Mic – sol slab afânat -9.........0

Mijlociu – sol slab tasat – urgenţa III  1.........10

Mare – sol modareat tasat – urgenţa II  11.......18

Foarte mare – sol puternic tasat – urgenţa I  Peste 18

4. Determinarea umidităţii solului prin metoda uscării în etuvă

Principiul metodei constă în aflarea cantităţii de apă pe care solul o pierde în urma uscării

în etuvă, la o anumită temperatură şi într-un anumit timp.

Pentru calcularea umidităţii actuale se utilizează formula:

Ug% = (b-c)/(c-a )X100, în care:

a – tara fiolei (g);

b – tara fiolei cu sol umed (g);

c – tara fiolei cu sol uscat (g);

Fig. 5.3. Balanţă analitică pentru cântărirea probelor de sol (original)

Fig. 5.3. Analytical scales for the weighing of soil samples (original)
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Cunoscând umiditatea unor straturi succesive de sol din cadrul unui profil, se poate calcula

umiditatea medie a solului.

Fig. 5.4. Etuvă pentru uscarea probelor de sol (original)

Fig. 5.4. Drying closet for the drying of soil samples (original)

5. Rezerva de apă din sol

Rezerva de apă se calculează la hectar pe adâncimea care interesează de regulă pentru

stratul de sol în care se dezvoltă majoritatea rădăcinilor plantelor. Pentru a calcula rezerva totală de

apă la hectar faţă de greutatea solului uscat, trebuie să se cunoască: umiditatea actuală raportată la

greutatea solului uscat (Wg), adâncimea stratului de sol pentru care se fac calcule şi densitatea

aparentă (DA) a acestui strat.

Calculul se face după formula:

Ra WgDAH
m ha( / )3 100

unde:

Ra - este rezerva de apă (m3/ha);

Wg - umiditatea gravimetrică (% din greutate);

DA - densitatea aparentă (t/m3);

H - grosimea stratului de sol (m).

Rezerva de apă din sol se poate exprima şi în t/ha sau în mm, acesta fiind un mijloc mai

uşor de comparare cu precipitaţiile căzute. Astfel, ştiind că 1 mm de apă din precipitaţii, căzute pe

suprafaţa de 1 ha echivalează cu 10 t apă sau 10 m3, înseamnă că 100 t apă/ha echivalează cu o

ploaie de 100 mm.

Evalurea producţiei

Evaluarea producţiei de porumb constituie o preocupare esenţială şi comportă în fapt două

etape: în prima, urmărirea stării de vegetaţie a culturii în fazele caracteristice formării

componentelor de producţie, de la răsărire până la intrarea în pârgă; în a doua, evaluarea directă,

după norme tehnologice bine stabilite, prin care se pune în evidenţă mărimea reală a producţiei.
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Dintre elementele cele mai importante care se analizează pe parcursul vegetaţiei, se reţin:

densitatea culturii la răsărire şi la terminarea lucrărilor de îngrijire; starea plantelor la trecerea în

etapa generativă; momentul apariţiei inflorescenţei mascule şi femele şi decalajul mediu dintre

apariţia lor; evoluţia formării boabelor; plante sterile în lan; simptome foliare de carenţă în nutriţia

minerală; simptome determinate de insuficienţa apei; atac de dăunători cu consecinţe negative

asupra producţiei; deteriorări ale aparatului foliar determinate de anumiţi factori meteorologici. Pe

tot parcursul vegetaţiei se înscrie o atentă evoluţie a temperaturii aerului, a cantităţii de precipitaţii

şi repartizărilor pe faze de vegetaţie (Gh. Bâlteanu şi V. Bârnaure, 1989).

Evaluarea directă se face prin determinarea numărului de ştiuleţi la ha, a numărului mediu

de boabe pe ştiuleţi şi a masei a 1000 de boabe. Pe sola de 100 ha sau mai mari de 100 ha se

stabilesc 5 şi respectiv cel puţin 8 puncte pe diagonala mare, în suprafaţă de 28 m2 (4 rânduri x 0,70

m distanţa între rânduri x 10 m lungime). Pe fiecare punct de control se numără ştiuleţii după care

se calculează numărul de ştiuleţi la ha, după formula:

,
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în care:

NSt - număr ştiuleţi la ha;

NSt - număr ştiuleţi găsiţi la toate punctele de control;

d - suprafaţa unui punct de control (m2);

i - număr probe de control.

Din numărul total de ştiuleţi ce se obţine la toate punctele de control se stabileşte

procentul de ştiuleţi mari, mijlocii şi mici şi, în proporţia stabilită, se reţine o probă de 10 ştiuleţi, la

care se determină numărul mediu de boabe pe ştiulete. Cu aceste elemente şi cu masa a 1000 de

boabe se determină producţia de boabe la ha, după formula:

,
10001000/ 



MMBNN

Q bSt
hakg

în care:

Qkg/ha - producţia medie la ha;

NSt - număr ştiuleţi la ha;

Nb - număr mediu de boabe pe ştiulete;

MMB - masa a 100 de boabe.

Datele rezultate pe fiecare solă, se înscriu în fişa de calcul, din care se determină producţia

medie ponderată pe întreprindere.
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Producţia probabilă de porumb boabe la ha se poate calcula şi după formula:

,1000/18,1 SRGNP 

în care:

P - producţia de boabe cu 15,5 % umiditate, în q / ha;

N - număr mediu de ştiuleţi, în mii la ha;

G - greutatea medie a unui ştiulete, în kg, cu 2 zecimale;

R - randamentul în boabe al ştiuleţilor, în %;

S - substanţa uscată a boabelor, în % (100 – umiditatea).

Fiecare element din formulă se determină ca valoare medie pentru sola de porumb luată în

considerare. În acest scop se determină numărul mediu de ştiuleţi în mai multe puncte pentru

fiecare 100 ha, suprafaţa unui punct fiind de 10 m2 (14,3 lungime de rând, când porumbul este

semănat la distanţa de 70 cm între rânduri). Cu ocazia determinării numărului de ştiuleţi, din

fiecare punct se reţin câte 10 ştiuleţi fără alegere, care se cântăresc, stabilindu-se astfel greutatea

medie a unui ştiulete. Pentru determinarea randamentului, cei 10 ştiuleţi reţinuţi din fiecare punct

se reunesc într-o probă generală, din care se recoltează 10 kg în 3 repetiţii şi la fiecare repetiţie se

determină randamentul (procentul) de boabe, din rezultatele obţinute alcătuindu-se media

randamentului. La boabele rezultate se măsoară umiditatea cu ajutorul umidometrului. Cu aceste

elemente, introduse în formula dată, se stabileşte producţia de boabe la ha, cu 15,5 % umiditate.

În funcţie de metoda de aşezare folosită în câmp, datele de producţie obţinute în câmp se

prelucrează statistic prin analiza variaţiei, urmând apoi să se facă interpretarea rezultatelor (N. A.

Săulescu şi N. N. Săulescu, 1967; Ciulca S., 2006).

5.3. Condiţii de experimentare

5.3. Experimental conditions

5.3.1. Condiţii climatice

5.3.1. Climate conditions

Valorile monoclimatice ale Banatului sunt determinate de poziţia geografică, căreia îi este

specifică o anumită circulaţie a maselor de aer, circulaţie care este imprimată de centrii de acţiune

de origine dinamică sau de cei de acţiune termică. Modul cu care aceste tipuri de mase de aer

influenţează regimul termic şi regimul pluviometric imprimă Banatului o climă temperată.

Pentru caracterizarea condiţiilor de climă a perimetrului cercetat s-au folosit datele de la

staţiile meteorologice Lovrin, Timişoara şi Lugoj, cu perioade de funcţionare îndelungată, care

oferă o gamă diversificată de date.

Evoluţia climei la nivel zonal în perioada analizată 2013 – 2014, a evidenţiat caracterul

fluctuant al factorilor climatici determinanţi : temperatură şi precipitaţii.
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5.3.1.1. Regimul termic

5.3.1.1. Thermal regime

Din punct de vedere termic, temperatura aerului în majoritatea lunilor a depăşit media

multianuală. Temperaturile înregistrate în anul 2013 au fost superioare temperaturilor înregistrate

în anul 2014.

La Lovrin în anul 2013 cele mai ridicate temperaturi lunare de 23,70C şi respectiv 24,00C s-

au înregistrat în lunile iulie şi august. Media anuală a fost de 12,10C. Temperaturile înregistrate în

anul 2014 au avut valori apropiate de media multianuală, valori care au oscilat între 12,90C în luna

aprilie şi 21,90C în luna iulie (tabelul 5.2 şi figura 5.5).

La Timişoara temperaturile înregistrate în anul 2013 în perioada aprilie septembrie, cu

excepţia lunii septembrie, în celelalte luni sunt peste media multianuală. În lunile iulie şi august s-

au înregistrat cele mai ridicate temperaturi medii lunare de 23,00C şi respectiv 23,90C.

Temperaturile înregistrate în anul 2014, comparativ cu anul 2013 au fost mult mai mici. În luna

aprilie s-a înregistrat o temperatură medie de 9,20C, comparativ cu media multianuală care a fost de

11,10C. În luna august s-a înregistrat o temperatură medie lunară de 22,10C (tabelul 5.3 şi figura

5.6).

La Lugoj valoarea temperaturilor este diferită în cei doi ani de cercetare. În anul 2013 în

luna august s-a înregistrat o temperatură de 23,10C, în timp ce în luna septembrie valoarea

temperaturii lunare a fost de doar 14,60C. În anul 2014 temperaturile  înregistrate în perioada aprilie

– septembrie au fost apropiate de media multianuală, cu foarte mici abateri (tabelul 5.4 şi figura

5.7).

5.3.1.2. Regimul pluviometric

5.3.1.2. Rainfall regime

Precipitaţiile atmosferice înregistrate la Lovrin în anul 2013, în perioada aprilie-

septembrie au fost de 258,80 mm, înregistrându-se un deficit de 93,20 mm, comparativ cu media

multianuală. În luna iunie s-au înregistrat doar 25,6 mm, comparativ cu media multianuală care a

fost de 81,1 mm. În anul 2014 distribuţia precipitaţiilor a fost neuniformă cu toate că suma acestora

a fost de 403,10 mm. În lunile mai şi septembrie s-au înregistrat 197,1 mm şi respectiv 105,7

mm.Cantităţile căzute în cele două luni au fost cu mult peste media multianuală, deficitul de

precipitaţii înregistrat în celelalte patru luni din perioada de vegetaţie a influenţat negativ

desfăşurarea în condiţii normale a proceselor fiziologice la cultura de porumb boabe (tabelul 5.6 şi

figura 5.8).

În anul 2013 la Timişoara, în perioada aprilie-septembrie s-au înregistrat 285,40 mm,

comparativ cu media multianuală care a fost de 352,20 mm, deficitul fiind de 66,80 mm.Lunile mai

şi iunie au înregistrat valori apropiate de media multianuală de 77,00 mm şi respectiv 78,50 mm, în

timp ce în celelalte patru luni cantitatea de precipitaţii a fost sub media multianuală.În anul 2014 în
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perioada aprilie-septembrie cantitatea de precipitaţii a fost peste media multianuală (+117,10

mm), însă şi în acest caz distribuţia acestora a fost neuniformă.În lunile mai şi iulie s-au înregistrat

124,80 mm şi respectiv 169,00 mm, excedentul celor două luni comparativ cu media multianuală

fiind de 167,20 mm (tabelul 5.6. şi figura 5.9.).

În perimetrul adiacent zonei Lugojului cantitatea de precipitaţii înregistrată în cei doi ani

2013, respectiv 2014, a fost mai mare decât cantitatea de precipitaţii înregistrată la Lovrin şi

Timişoara.Suma anuală în anul 2013 a fost de 658,70 mm.Distribuţia precipitaţiilor pe perioada

aprilie-august a fost uniformă, excepţie făcând luna septembrie, când s-a înregistrat un excedent de

35,30 mm.Suma anuală a precipitaţiilor în anul 2014 a fost de 737,30 mm, înregistrându-se un

excedent de 107,40 mm.Lunile mai şi iulie au fost două luni ploioase, cantitatea de precipitaţii fiind

de 132,60 mm şi respectiv 133,40 mm (tabelul 5.7. şi figura 5.10.).

5.3.2. Consideraţii pedologice

5.3.2. Soils conditions

UNITATEA TERITORIALĂ DE SOL  Nr: 5.01.

Denumire: Cernoziom tipic, gleizat slab (batigleic), semicarbonatic, lut mediu / lut mediu,

dezvoltat pe materiale fluviatile carbonatice mijlocii.

Formula unităţii de sol: CZ ti / G2-k3 - 42/42(LL/LL) - 211/03(Tf-m) / A.

Localizarea - Comuna: Lovrin , Judeţul: Timiş.

Relief : Câmpie de divagare, şes aluvial jos.

Aspectul suprafetei terenului: suprafaţă plană.

Condiţii naturale în care apare: Câmpie de divagare, şes aluvial jos, dezvoltat pe materiale

fluviatile carbonatice mijlocii, apa freatică 3,0-5,0 m.

CARACTERISTICILE  SOLULUI.

Morfologice: Profil de tipul: Ap-Atp-Am-ACk-Ck-Ckg-CCaGo3.

  Ap  0-23 cm - lut mediu (LL), brun închis, structură distrusă prin arătură, slab tasat;

Atp   23-35 cm - lut mediu (LL), negricios, structură grăunţoasă, slab tasat;

    Am

 ACk

  35-48 cm -

 48-72 cm -

lut mediu (LL), negricios, structură grăunţoasă, netasat;

lut  mediu (LL), brun închis cu pete albicioase, structură grăunţoasă,

netasat, efervescenţă slabă;

Ck

  Ckg

CCaGo3

72-86 cm -

86-121 cm -

121-200 cm -

lut mediu (LL), cenuşiu albicios, netasat, efervescenţă  puternică

lut mediu (LL), gălbui albicios cu rare pete ruginii (sub 5%),

concreţiuni de CaCO3.

lut mediu (LL), albicios cenuşiu cu pete ruginii (6-15%), concreţiuni

de CaCO3
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Fizice: - textura este  lut medie între 0-200 cm;

- porozitatea totală este mare între 0-13 cm, 48-72 cm, mijlocie între 13-48 cm şi foarte mare

între 72-86 cm;

- densitatea aparentă este foarte mică între 0-13 cm, 72-86 cm, mică între 35-72 cm şi

mijlocie între 13-35 cm;

- coeficientul de ofilire este mic între 0-86 cm;

- capacitatea de câmp este mare între 0-86 cm;

- porozitatea de aeraţie este mijlocie între 0-13 cm, foarte mică între 13-35 cm, mică între

35-48 cm, mijlocie între 48-72 cm şi mare între 72-86 cm;

- conductivitatea hidraulică este mijlocie între 0-13 cm, 35-86 cm şi mică între 13-35 cm;

- capacitatea de apă utilă este foarte mare între 0-86 cm;

- volumul edafic este excesiv de mare.

Chimice: reacţia solului este neutră între 0-13 cm, 35-48 cm, slab acidă între 13-35 cm şi slab

alcalină între 48-86 cm;

- rezerva de humus este foarte mare  între 0-50 cm;

- indicele de azot este mijlociu între 0-50 cm;

- conţinutul de P mobil este  mare între 0-35 cm;

- conţinutul de K mobil este mic între 0-35 cm;

- clase de saturaţie în baze saturat în baze între 0-200 cm;

- conţinut de CaCO3 este mic între 48-72 cm, mediu între 72-86 cm, mare între 86-121 cm şi

foarte mare între 121-200 cm.

Limitări referitoare la pretabilitatea terenului pentru arabil

- Limitari reduse datorita gradului de neuniformitate a terenului şi a deficitului de umiditate.

Clasa de calitate pentru arabil:  I (90 pct.).
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Tabelul 5.8.

Table 5.8.

Analize fizico-chimice : Cernoziom tipic, gleizat slab (batigleic), semicarbonatic, lut

mediu / lut mediu, dezvoltat pe materiale fluviatile carbonatice mijlocii, Lovrin

Physico-chemical analyses : Typical chernozem, poorly gleyed (batigleyc),

semicarbonatic, medium clay/medium clay, developed on medium carbonatic fluvial

materials, Lovrin

Orizonturi UM Ap Atp Am AC Ck Ckg CCaGo3

Adancimea cm 0-13 -35 -48 -72 -86 -121 -200
Nisip grosier ( 2,0 - 0,2 mm) % 1,1 1,0 0,6 0,5 0,5 0,6 0,7
Nisip fin ( 0,2 –0,02 mm ) % 50,9 51,6 51,4 52,2 52,4 55,6 54,9
Praf  ( 0,02 – 0,002 mm ) % 21,6 21,7 21,5 21,5 21,7 21,6 22,3
Argila coloidala ( sub 0,002 mm ) % 26,4 25,7 26,5 25,8 24,4 22,3 22,1
Argila fizica ( sub 0,01 mm ) % 38,5 37,3 35,4 35,6 35,6 30,0 33,1
I. TEXTURA LL LL LL LL LL LL LL
Schelet %
Densitatea specifica ( Ds ) g/cm3 2,68 2,68 2,68 2,69 2,70
Densitatea aparenta ( Da ) g/cm3 1,25 1,48 1,35 1,27 1,18
Porozitate totala ( PT ) % 53,35 44,78 49,62 51,71 56,29
Porozitate de aeratie ( PA ) % 20,36 6,07 14,12 18,14 25,13
Grad de tasare ( GT ) % 8,22 8,97 -0,62 -5,09 -14,56
Coef. de higroscopicitate ( CH ) % 5,39 5,20 5,31 5,42 5,40
Coef. de ofilire ( CO ) % 8,03 7,80 7,96 8,13 8,10
Capacitatea de camp ( CC ) % 26,40 26,16 26,29 26,43 26,41
Capacitatea totala ( CT ) % 42,63 30,25 36,76 40,71 47,71
Capacitatea de apa utila ( CU ) % 18,31 18,36 18,33 18,31 18,31
Conductivitatea hidraulica ( K ) mm/h 6,9 2,1 4,6 7,0 15,0
pH în apa unit.pH 6,90 6,68 6,91 7,77 8,06 8,03 8,12
Carbonati ( CaCO3 ) % 1,63 5,39 11,40 12,10
Humus % 3,92 3,42 3,35 2,92
Indice de azot ( IN ) 3.78 3.20 3.25 2.86
C:N
Rezerva de humus t/ha 63.70 111.4 57.04 7.42 Rht 239.56
Azot total ( Ntot ) %
Fosfor mobil ( P mobil ) ppm 58,8 52,4
Potasiu mobil (K mobil ) ppm 129 102
Baze de schimb ( SB ) me/100 25,48 24,26
Hidrogen schimbabil ( SH ) me/100 0,96 1,68
Capacitatea de schimb cationic (T) me/100 26,44 25,94
Grad. de saturatie in baze ( V ) % 96,36 93,52
Aluminiu mobil me/100
Total saruri solubile mg/100
Cloruri ( Cl- ) mg/100
Sulfati ( SO4

2- ) mg/100
Bicarbonati ( HCO3

- ) mg/100
Carbonati ( CO3

2- ) mg/100
Calciu ( Ca 2+ ) mg/100
Magneziu ( Mg2+ ) mg/100
Sodiu ( Na+ ) mg/100
Potasiu ( K+ ) mg/100
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UNITATEA TERITORIALĂ DE SOL  Nr: 2.01.

Denumire: Cernoziom tipic, gleizat slab, salinizat slab  cu salinizare slabă sub 100 cm, sodicizat

slab  cu sodicizare  slabă sub 100 cm, epicalcaric, extrem de profund, dezvoltat pe depozite

loessoide mijlocii,lut argilos mediu/lut mediu.

Judetul: Timiş

Localitate:  Beba Veche

Relief : Câmpie de divagare şes aluvial înalt, grinduri aplatizate.

Aspectul suprafetei terenului: suprafaţă plană.

Caracteristicile solului: Ap – Atp – Amk – ACk – Cca – Ccagscac – CkGo3scac

Morfologice:

Ap 0 - 14 cm - lut argilos mediu, negricios, structură distrusă prin arătură, rădăcinii mijlocii

frecvente;

Atp 14-29 cm -  lut argilos mediu, negricios, structură grăunţoasă, rădăcini mijlocii;

Am k 29 - 61 cm - lut argilos mediu, negricios, structură poliedrică subangulară, concreţiuni de

CaCO3, efervescenţă slabă;

ACk 61- 79 cm - lut mediu, negricios bruniu, concreţiuni de CaCO3, efervescenţă puternică;

Cca 79 - 125 cm - lut mediu, brun, concentraţii de CaCO3, efervescenţă foarte puternică;

Ccagscac 125 – 155 cm - lut mediu, brun gălbui-pete ruginii, concentraţii de CaCO3, efervescenţă

foarte puternică, eflorescenţe de săruri;

CkGo3scac 155 - 200 cm - lut nisipos fin, galben murdar ruginiu, concentraţii de CaCO3,

efervescentă puternică, eflorescenţe de săruri.

Fizice şi chimice:

-textura lut argiloasă medie  între 0-61 cm, lut medie între 61-155 cm şi lut nisipoasă medie

între 155-200 cm;

-porozitate totală este mijlocie între 0-14 cm şi mică între 14-125 cm;

-gradul de tasare slab tasat între 0-14 cm, moderat tasat între 14-61 cm şi 79-125 cm şi

puternic tasat între 61-79 cm;

-reacţia solului este slab alcalină între 0-79 cm şi moderat alcalină între 79-200 cm;

-rezerva totală de humus-foarte mare;

-conţinutul de CaCO3 – foarte mic între 29-61 cm, moderat între 61-79 cm şi 155-200 cm şi

mare între 79-155 cm;

-conţinut de fosfor mobil –foarte mare;

-conţinutul de potasiu mobil- mic.

Factori limitativi ai producţiei agricole:

-limitări moderate datorate compactităţii;

-limitări moderate datorate neuniformităţi;
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-limitări severe datorate deficitului de umiditate.

Clasa de calitate pentru arabil : III-a (50 pct.)

Tabelul 5.9.

Table 5.9.

Analize fizico-chimice : Cernoziom tipic, gleizat slab, salinizat slab  cu salinizare slabă sub 100
cm, sodicizat slab  cu sodicizare  slabă sub 100 cm, epicalcaric, extrem de profund, dezvoltat pe
depozite loessoide mijlocii,lut argilos mediu/lut mediu, Beba Veche
Physico-chemical analyses : Typical chernozem, poorly gleyed, poorly salinised below 100
cm, poorly sodicised below 100 cm, epicalcaric, extremely deep, developed on medium
loessoid deposits, medium loamy clay/medium clay, Beba Veche

Orizonturi Ap Atp Amk ACk Cca Ccagscac CkGo3scac

Adancimi 0-14 -29 -61 -79 -125 -155 -200

Nisip grosier (2,0-0,2mm) 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Nisip fin (0,2-0,02mm) 50,0 48,1 46,7 47,1 49,8 56,2 66,2

Praf (0,02-0,002mm) 14,5 17,6 20,4 21,1 24,3 22,5 15,5

Argila 2 (sub 0,002mm) 35,3 34,2 32,8 31,7 25,8 21,2 18,2

Argila fizica ( 0,1mm) 42,8 43,7 44,0 43,8 37,9 32,5 25,2

Textura TT TT TT LL LL LL SF

D gr/cm3 2,68 2,68 2,68 2,70 2,72

Da (g/cm3) 1,38 1,51 1,53 1,60 1,56

Porozitate totala 48,66 43,66 42,91 40,74 42,65

Porozitate de aeratie 7,14 1,27 1,98 5,68 0,14

Grad de tasare 4,18 13,68 15,77 18,79 13,33

Coef de higroscopicitate 8,27 8,01 7,69 7,43 6,05

Coef de ofilire 12,41 12,02 11,54 11,14 10,863

Cap de camp 30,04 29,75 29,34 29,01 27,24

Cap totala 35,86 28,91 28,05 25,46 21,12

Cap de apa utila 17,68 17,74 17,81 17,87 18,17

Cap de cedare maxima 5,18 -0,84 -1,85 -3,54 0,09

Cond hidraulica 1,81 0,92 0,90 0,70 1,30

pH in H2O 7,28 7,49 8,23 8,40 8,52 8,69 8,74

Carbonati CaCO3 0,10 0,16 1,00 4,24 14,8 15,1 7,16

Humus (%) 3,48 3,24 2,72

Indice de azot 3,31 3,13 2,72

RH 67,83 73,35 87,39 0 RH= 228,01 t/ha

P mobil 76,4 69,6

K mobil 120 180

Na schimbabil 0,27 0,27 0,47 0,78 0,50

Na schimbabil (%) 1,00 0,88 4,20 4,50 2,70

H schimbabil

Cap de schimb cationic 27,8 30,5 18,3 15,7 18,3

Gradul de saturatie in baze

Al mobil

Saruri solubile 73,5 70,1 75,2 85,5 111,5

ECe

SAR

Cl- (me/100g sol) 0,30 0,30 0,35 0,25 0,25

SO4-(me/100g sol) 0,30 0,40 0,50 0,90 1,10

COH(me/100g sol) 0,70 0,73 0,75 0,81 0,72
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CO3(me/100g sol) 0 0 0 0 0

Ca2+ (me/100g sol) 0,63 0,65 1,02 0,68 0,73

Mo2+ (me/100g sol) 1,32 1,20 0,68 0,95 0,99

Na+ (me/100g sol) 0,13 0,13 0,13 0,20 0,40

K+ (me/100g sol) 0,024 0,021 0,012 0,009 0,009

Ca+ (Me in extr la satur)

Na in extr la satur 0,40 0,40 0,90 0,90 0,90

UNITATEA TERITORIALĂ DE SOL  Nr: 4.01.

Denumire: Cernoziom tipic, gleizat slab (gleic în adâncime), salinizat slab cu salinizare slabă sub

100 cm, sodicizat slab cu sodicizare slabă sub 100 cm, levigat slab (endocalcaric), lut mediu / lut

mediu, dezvoltat pe materiale fluviatile carbonatice mijlocii.

Formula unităţii de sol: CZ ti / G2-S11-A11-k3 - 42/42 - 211/03(Tf-m) / A.

Localizarea - Comuna: Teremia Mare, Judeţul: Timiş.

Relief : Câmpie de divagare, şes aluvial jos.

Aspectul suprafetei terenului: suprafaţă plană.

Condiţii naturale în care apare: Câmpie de divagare, şes aluvial jos, dezvoltat pe materiale

fluviatile carbonatice mijlocii, apa freatică 3,0-5,0 m.

CARACTERISTICILE  SOLULUI.

Morfologice: Profil de tipul: Apk-Atp-Am-AC-Cca-Ccascac-Ccascacg.

Apk 0-23 cm lut mediu (LL), brun foarte închis, structură distrusă prin arătură,

efervescenţă slabă, afânat;

Atp 23-37 cm lut mediu (LL), brun închis, structură grăunţoasă, netasat;

Am

AC

37-57 cm

57-71 cm

lut mediu (LL), brun negricios, structură grăunţoasă, netasat;

lut mediu (LL), brun închis cu pete albicioase, structură grăunţoasă,

netasat;

Cca

Ccascac

Ccacsacg

71-120 cm

120-160 cm

160-200 cm

lut nisipos fin (SF), gălbui murdar, efervescenţă foarte puternică

lut mediu (LL), gălbui  cu pete albicioase, efervescenţă foarte

puternică, eflorescenţă de săruri.

lut nisipos mijlociu (SM), gălbui cu rare pete ruginii (sub 5%),

efervescenţă foarte puternică, eflorescenţă de săruri.

Fizice: - textura este  lut medie între 0-85 cm şi 120-160 cm, lut nisipoasă fină între 86-120 cm şi

lut nisipoasă mijlocie între 160-200 cm;

- porozitatea totală este foarte mare între 0-23 cm şi mare  între 23-71 cm;

- densitatea aparentă este foarte mică între 0-23 cm şi mică între 23-71 cm;

- coeficientul de ofilire este mijlociu între 0-57 cm şi mic între 57-71 cm;

- capacitatea de câmp este mare între 0-71 cm;
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-porozitatea de aeraţie este mijlocie între 0-71 cm;

- conductivitatea hidraulică este mijlocie între 0-71 cm;

- capacitatea de apă utilă este foarte mare între 0-71 cm;

- volumul edafic este excesiv de mare.

Chimice: - reacţia solului este slab alcalină între 0-160 cm şi moderat alcalină între 160-200 cm;

- rezerva de humus este mare  între 0-50 cm;

- indicele de azot este mijlociu între 0-50 cm;

- conţinutul de P mobil este  mare între 0-23 cm;

- conţinutul de K mobil este mare între 0-23 cm;

- clase de saturaţie în baze saturat în baze între 0-200 cm;

- conţinut de CaCO3 este mic între 0-23 cm şi foarte mare între 121-200 cm.

Limitări referitoare la pretabilitatea terenului pentru arabil

- Limitari reduse datorita gradului de neuniformitate a terenului.

Clasa de calitate pentru arabil : II-a (80 pct.)

Tabelu 5.10.

Table 5.10.

Analize fizico-chimice : Cernoziom tipic, gleizat slab (gleic în adâncime), salinizat slab cu

salinizare slabă sub 100 cm, sodicizat slab cu sodicizare slabă sub 100 cm, levigat slab

(endocalcaric), lut mediu / lut mediu, dezvoltat pe materiale fluviatile carbonatice mijlocii,

Teremia Mare

Physico-chemical analyses : Typical chernozem, poorly gleyed (depth gleyc), poorly

salinised below 100 m, poorly sodicised below 100 cm, poorly levigated (endocalcaric),

medium clay/medium clay, developed on medium carbonatic fluvial materials,

Teremia Mare

Orizonturi UM Apk Atp Am AC Cca Ccascac Ccascacg
Adancimea cm 0-23 -37 -57 -71 -120 -160 -200
Nisip grosier ( 2,0 - 0,2 mm) % 1,2 1,0 1,6 0,8 0,8 0,7 3,0
Nisip fin ( 0,2 –0,02 mm ) % 49,7 52,4 52,4 55,4 59,2 48,6 53,9
Praf  ( 0,02 – 0,002 mm ) % 21,4 20,6 19,3 21,0 22,1 27,9 27,1
Argila coloidala (sub 0,002 mm) % 27,7 26,0 26,7 22,8 17,9 22,8 16,0
Argila fizica ( sub 0,01 mm ) % 39,0 34,8 38,2 33,5 30,5 37,7 28,6
II. TEXTURA LL LL LL LL Sf LL SM
Schelet %
Densitatea specifica ( Ds ) g/cm3 2,68 2,68 2,68 2,70
Densitatea aparenta ( Da ) g/cm3 1,20 1,29 1,28 1,26
Porozitate totala ( PT ) % 55,22 51,86 52,53 53,33
Porozitate de aeratie ( PA ) % 21,83 16,63 17,02 20,13
Grad de tasare ( GT ) % -11,52 -5,33 -5,84 -9,47
Coef. de higroscopicitate ( CH ) % 6,50 6,10 6,26 5,35
Coef. de ofilire ( CO ) % 9,75 9,15 9,39 8,02
Capacitatea de camp ( CC ) % 27,82 27,30 27,51 26,38
Capacitatea totala ( CT ) % 46,02 40,20 41,04 42,33
Capacitatea de apa utila ( CU ) % 18,07 18,15 18,12 18,32
Conductivitatea hidraulica ( K ) mm/h 9 6 6 8
pH în apa unit.pH 7,89 7,61 7,65 7,62 8,38 8,40 8,46
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Carbonati ( CaCO3 ) % 1,28 0,42 0,42 0,33 13,5 18,9 21,2
Humus % 3,36 3,12 2,12
Indice de azot ( IN ) % 3,29 2,96 2,01
C:N
Rezerva de humus t/ha 92,74 56,35 35,28 Rht 184,37
Azot total ( Ntot ) %
Fosfor mobil ( P mobil ) ppm 49,51
Potasiu mobil (K mobil ) ppm 183
Baze de schimb ( SB ) me/100
Hidrogen schimbabil ( SH ) me/100
Capacitatea de schimb cationic (T) me/100
Grad. de saturatie in baze ( V ) %
Aluminiu mobil me/100
Total saruri solubile mg/100 58,11 71,79 82,11
Cloruri ( Cl- ) mg/100 0,50 0,55 0,64
Sulfati ( SO4

2- ) mg/100 0,52 0,55 0,76
Bicarbonati ( HCO3

- ) mg/100 0,96 1,12 1,26
Carbonati ( CO3

2- ) mg/100 0 0 0
Calciu ( Ca 2+ ) mg/100 0,56 0,76 0,88
Magneziu ( Mg2+ ) mg/100 0,21 0,18 0,22
Sodiu ( Na+ ) mg/100 0,09 0,07 0,09
Potasiu ( K+ ) mg/100 0,045 0,013 0,023

UNITATEA TERITORIALĂ DE SOL  Nr: 29.01.

Denumire: Cernoziom cambic, freatic umed, salinizat în adâncime cu salinizare slabă sub 100

cm, sodicizat în adâncime cu sodicizare slabă sub 100 cm, slab levigat (endocalcaric), lut nisipos

mijlociu / lut nisipos mijlociu, dezvoltat pe materiale fluviatile carbonatice mijlocii.

Formula unităţii de sol: CZ cb / G1-S11-A11-k3 - 32/32 - 211/03(Tf-m) / A.

Localizarea – Comloşu Mic , Judeţul: Timiş.

Relief : Câmpie de divagare, şes aluvial jos.

Aspectul suprafetei terenului: suprafaţă plană..

Condiţii naturale în care apare: Câmpie de divagare, şes aluvial jos, dezvoltat pe materiale

fluviatile carbonatice mijlocii, apa freatică 2,0-3,0 m.

CARACTERISTICILE  SOLULUI.

Morfologice: Profil de tipul: Ap-Atp-Am-Bv-Cca-Ccascac-Ckgscac.
  Ap  0-18 cm lut nisipos mijlociu (SM), brun cenuşiu închis, structură distrusă prin

arătură, afânat;
Atp   18-33 cm lut nisipos mijlociu (SM), brun negricios, structură grăunţoasă, slab

tasat;
    Am

  Bv

  33-50cm

 50-70 cm

lut nisipos mijlociu (SM), brun castaniu închis, structură grăunţoasă,
netasat;
lut  nisipos mijlociu (SM), brun castaniu, structură poliedrică,
netasat, efervescenţă în puncte;

  Cca
Ccascac

Ckgscac

70-105cm
105-150cm

150-200cm

nisip lutos fin (UF), gălbui cenuşiu, efervescenţă foarte puternică
nisip lutos fin (UF), gălbui albicios, efervescenţă foarte puternică,
eflorescenţă de săruri.
nisip lutos fin (UF), albicios cenuşiu cu rare pete ruginii (5%),
efervescenţă  puternică, eflorescenţă de săruri.
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Fizice: - textura este  lut nisipoasă mijlocie între 0-70 cm şi nisip lutos fin între 70-200 cm;

- porozitatea totală este foarte mare între 0-18 cm, mijlocie între 18-33 cm şi mare între 33-

70 cm;

- densitatea aparentă este foarte mică între 0-18 cm, mijlocie între 18-33 cm şi mică între

33-70 cm;

- coeficientul de ofilire este mic între 0-70 cm;

- capacitatea de câmp este mijlocie între 0-33 cm şi mică între 33-70 cm;

- porozitatea de aeraţie este mare între 0-18 cm şi 50-70 cm, mică între 18-33 cm şi mijlocie

între 33-50 cm;

- conductivitatea hidraulică este mare între 0-18 cm şi 50-70 cm şi mijlocie între 18-50 cm;

- capacitatea de apă utilă este mare între 0-70 cm;

- volumul edafic este excesiv de mare.

Chimice: reacţia solului este neutră între 0-50 cm, slab alcalină între 50-105 cm şi moderat alcalină

între 105-200 cm;

- rezerva de humus este foarte mare  între 0-50 cm;

- indicele de azot este mijlociu între 0-50 cm;

- conţinutul de P mobil este  mare între 0-18 cm;

- conţinutul de K mobil este mare între 0-18 cm;

- clase de saturaţie în baze, saturat în baze între 0-200 cm;

- conţinut de CaCO3 este foarte mare între 70-150 cm şi mare între 150-200 cm.

Limitări referitoare la pretabilitatea terenului pentru arabil

- Limitari reduse datorita gradului de neuniformitate a terenului.

Clasa de calitate pentru arabil:  I (90 pct.).

Tabelu 5.11.

Table 5.11.

Analize fizico-chimice : Cernoziom cambic, freatic umed, salinizat în adâncime cu

salinizare slabă sub 100 cm, sodicizat în adâncime cu sodicizare slabă sub 100 cm, slab

levigat (endocalcaric), lut nisipos mijlociu / lut nisipos mijlociu, dezvoltat pe materiale

fluviatile carbonatice mijlocii.

Physico-chemical analyses : Cambic chernozem, moist phreatic, depth salinised below 100

cm, poorly levigated (endocalcaric), medium sandy clay/medium sandy clay, developed on

medium carbonatic fluvial materials, Comloşu Mic, 2013
Orizonturi UM Ap Atp Am Bv Cca Ccascac Ckgscac
Adancimea cm 0-18 -33 -50 -70 -105 -150 -200
Nisip grosier ( 2,0 - 0,2 mm) % 9,0 8,6 6,4 4,2 3,1 1,9 2,7
Nisip fin ( 0,2 –0,02 mm ) % 60,8 59,6 64,4 69,6 74,2 78,3 75,9
Praf  ( 0,02 – 0,002 mm ) % 11,7 11,2 11,0 12,5 10,4 9,6 10,5
Argila coloidala (sub 0,002 mm) % 18,5 20,6 18,2 13,7 12,3 10,2 10,9
Argila fizica ( sub 0,01 mm ) % 24,1 26,4 23,7 19,3 17,4 14,7 13,5
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III. TEXTURA SM SM SM SM UF UF UF
Schelet %
Densitatea specifica ( Ds ) g/cm3 2,62 2,64 2,66 2,68
Densitatea aparenta ( Da ) g/cm3 1,20 1,50 1,40 1,36
Porozitate totala ( PT ) % 54,20 44,18 47,37 49,25
Porozitate de aeratie ( PA ) % 29,00 12,86 20,47 5,45
Grad de tasare ( GT ) % -12,88 10,21 1,24 -2,12
Coef. de higroscopicitate (CH ) % 4,35 4,84 4,28 3,23
Coef. de ofilire ( CO ) % 6,53 7,26 6,42 4,85
Capacitatea de camp ( CC ) % 21 21 19 17,5
Capacitatea totala ( CT ) % 45,17 29,45 33,84 36,21
Capacitatea de apa utila ( CU ) % 14,47 13,74 1,58 12,65
Conductivitatea hidraulica ( K ) mm/h 18 3,2 6,5 17
pH în apa unit.pH 6,83 6,84 7,16 7,84 8,3 8,42 8,66
Carbonati ( CaCO3 ) % 0,60 13,7 12,9 8,93
Humus % 4,04 3,53 3,10
Indice de azot ( IN ) % 3,43 3,04 2,70
C:N
Rezerva de humus t/ha 87,26 79,43 73,78 Rht 240,47
Azot total ( Ntot ) %
Fosfor mobil ( P mobil ) ppm 63
Potasiu mobil (K mobil ) ppm 189
Baze de schimb ( SB ) me/100
Hidrogen schimbabil ( SH ) me/100
Capacitatea de schimb cationic (T) me/100
Grad. de saturatie in baze ( V ) %
Aluminiu mobil me/100
Total saruri solubile mg/100 70,2 74,99 74,9
Cloruri ( Cl- ) mg/100 0,75 0,28 0,28
Sulfati ( SO4

2- ) mg/100 0,6 0,27 0,27
Bicarbonati ( HCO3

- ) mg/100 1,17 1,25 1,25
Carbonati ( CO3

2- ) mg/100 0,11 0,10 0,10
Calciu ( Ca 2+ ) mg/100 0,78 0,77 0,77
Magneziu ( Mg2+ ) mg/100 0,32 0,31 0,31
Sodiu ( Na+ ) mg/100 0,16 0,20 0,20
Potasiu ( K+ ) mg/100 0,006 0,006 0,06

UNITATEA TERITORIALĂ DE SOL  Nr: 37.01.

Denumire: Preluvosol vertic, lut argilos mediu / lut argilos mediu, dezvoltat pe materiale eluviale

necarbonatice mijlociu fine.

Formula unităţii de sol: EL vs    52/52(TT/TT) - 122/50(Ss-t) / A.

Localizarea - Comuna: Giarmata , Judeţul: Timiş.

Relief : Câmpie înaltă, suprafaţă slab înclinată.

Aspectul suprafetei terenului: suprafaţă slab înclinată..

Condiţii naturale în care apare: Câmpie înaltă, suprafaţă slab înclinată, panta 2,0-5,0 %,

dezvoltat pe materiale eluviale necarbonatice mijlociu fine, apa freatică peste 10,0 m.

CARACTERISTICILE  SOLULUI.

Morfologice: Profil de tipul: Ap-Atp-Ao-ABy-Bty-BCy-Cy-Cy.

– Ap ≈ 0-25 cm, lut argilos mediu, brun – gălbui, structură deranjată.

– Atp ≈ 25 - 35 cm, lut argilos mediu, brun – gălbui, structură deranjată.
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– Ao ≈ 35 – 50 cm lut argilos mediu, brun, prismatic.

– ABy ≈ 50 – 75 cm, lut argilos mediu, brun cu tente roșcate, prismatic, fețe de

alunecare.

– Bty ≈ 75 – 100 cm, lut argilos mediu, brun cu tente roșcate, prismatic, fețe de

alunecare.

– BCy ≈ 100 – 125 cm, lut argilos mediu, roșcat, prismatic, fețe de alunecare.

– Cy ≈ 125 – 165 cm, lut argilos mediu, roșcat cu acumulări ferimanganice, fețe

de alunecare.

– Cy ≈ 165 – 200 cm, lut argilos mediu, roșcat, fețe de alunecare.

Fizice și chimice:

– textura este lut argiloasă medie între 0 – 200 cm;

– porozitatea totală mare 0-25 cm și foarte mică între 25 – 50 cm;

– densitatea aparentă este foarte mică 0-25 cm și mare între 25 – 50 cm;

– gradul de tasare indică un sol netasat între 0 – 25 cm și puternic tasat între 25 –

50 cm;

– capacitatea de câmp este mijlocie 0 – 50 cm;

– coeficientul de ofilire este mijlociu între 0 – 50 cm;

– rezerva de humus este mare în primii 50 cm;

– indicele azot este mijlociu între 0 – 25 cm și mic 25 – 50 cm;

– reacția solului este slab alcalină 0 – 200 cm.

Factorii limitatitivi ai producției agricole:

Limitări referitoare la pretabilitatea terenurilor pentru arabil: T3, C2;

– limitări moderate datorate gradului de tasare T3;

– limitări reduse datorate texturii C2.

Clasa de calitate pentru arabil : II-a (60 pct.).

Tabelul 5.12.

Table 5.12.

Analize fizico-chimice : Preluvosol vertic, lut argilos mediu / lut argilos mediu, dezvoltat

pe materiale eluviale necarbonatice mijlociu fine, Giarmata

Physico-chemical analyses : Vertic preluvosoil, medium loamy clay/medium loamy clay,

developed on medium fine non-carbonatic eluvial materials, Giarmata

ORIZONTUL Ap Atp Ao ABy Bty BCy Cy Cy
Adâncime 0-25 -35 -50 -75 -100 -125 -165 -205
Nisip grosier (2,0 – 0,2 mm) % 1,2 1,3 1,0 1,2 1,1 1,0 1,5 1,2
Nisip fin (0,2 – 0,02 mm) % 35,2 34,6 35,1 34,9 32,6 34,5 32,9 32,5
Praf (0,02 – 0,002 mm) % 28,2 28,6 29,3 26,7 27,9 26,12 22,3 23,3
Argilă 2 (sub 0,002 mm) % 35,4 35,5 34,6 37,2 38,4 38,3 43,3 43,0
Argilă fizică (sub 0,01 mm) 48,7 50,8 50,0 51,0 53,2 51,8 54,1 54,0
Textura TT TT TT TT TT TT TT TT
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Schelet (%)
Densitate aparentă (DA g /cm3) 1,17 1,56 1,54

Porozitate totală (PT %) 53,75 38,22 40,31
Porozitate de aerație (PA %) 26,35 2,28 4,32
Grad de tasare (GT %) -5,87 23,57 20,40

Coeficient de higroscopicitate (CH%) 8,29 8,32 8,11
Coeficient de ofilire (CO %) 12,44 12,48 12,16
Capacitatea de câmp (CC %) 23,42 23,42 23,37
Capacitatea totală (CT %) 45,94 24,88 26,18
Capacitatea de apă utilă (CU%) 10,98 10,94 11,21

Capacitatea de cedare maximă CCDmax 22,52 1,46 2,81
Conductivitate hidraulică (k mm /h)
pH în H2O 5,87 6,01 6,35 6,62 6,76 6,80 6,81 6,86
Carbonați (CaCO3)
Humus (%) 3,80 2,02 1,37
D g /g (cm3) 2,53 2,55 2,58
Rezerva de humus 111,15 31,51 31,65 Rht 174,31
N total (%)
P total (%) 63,0 60,0 50,7
P mobil (ppm) 63,0 60,0 52,0
K mobil (ppm) 167 140 123

Baze de schimb (SB me la 100 g sol) 23,28 21,82 23,28 26,03 27,07 26,23 28,55 29,61
Calciu schimbabil (me la 100 g sol)
HG schimbabil (me la 100 g sol)
K schimbabil (me la 100 g sol)
Na schimbabil  (me la 100 g sol)
Na schimbabil (% din T)
H schimbabil (SH me la 100 g sol) 4,21 5,63 3,42 2,26 2,32 2,74 2,05 1,63

Capacitatea de schimb cationic T me la g sol 27,98 27,45 26,70 28,29 29,39 28,97 30,60 31,24
Grad de saturație în baze (V %) 84,68 79,48 87,19 92,01 92,11 90,54 93,30 94,78
Aluminiu mobil (me la 100 g sol)

UNITATEA TERITORIALĂ DE SOL  Nr: 1.01.

Denumire: Eutricambosol amfigleic, gleizat moderat (batigleic), stagnogleizat puternic

(epihipostagnic), lut mediu / lut mediu, dezvoltat pe materiale coluviale  necarbonatice mijlocii.

Formula unităţii de sol: EC gc-st / G3-W4 -42/42(LL/LL) - 134/03(Sp-m)/A.

Localizarea - Comuna: Maşloc, Localitatea Fibiş Judeţul: Timiş.

Relief : Câmpie înaltă, arie larg depresionară.

Aspectul suprafetei terenului: suprafaţă plană..

Condiţii naturale în care apare: Câmpie înaltă, arie larg depresionară, dezvoltat pe materiale

coluviale necarbonatice mijlocii, apa freatică 2,1-3,0 m.

CARACTERISTICILE  SOLULUI.

Morfologice: Profil de tipul: Ap-Atpw3-Aow4-ABg2w3-BvGo3-BCGo4-CGr.
– Ap   0 – 19 cm, lut mediu, brun gălbui, cu structura distrusă prin arătură.

– Atp w3 ≈ 19 – 30 cm, lut mediu, gălbui bruniu vinețiu cu ruginiu (16 – 30%),

poliedric slab dezvoltat.

– Ao w4 ≈ 30 – 50 cm, lut mediu, gălbui vinețiu cu ruginiu (31 – 50%),

bobovine, poliedric slab dezvoltat.

– AB g2 w3 ≈ 50 – 70 cm, lut mediu, gălbui vinețiu cu ruginiu (16 – 30%),
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bobovine, acumulări feri manganice, poliedric slab dezvoltat.

– Bv Go3 ≈ 70 – 90 cm, lut mediu, gălbui vinețiu (16 – 30%), bobovine,

acumulări feri – manganice, poliedric slab dezvoltat.

– BC Go4 ≈ 90 – 130 cm lut mediu, vinețiu gălbui (31 – 50%), acumulări feri –

manganice.

– C Gr ≈ 130 – 200 cm, lut mediu, vinețiu cu ruginiu gălbui (51 – 70%).

Fizice și chimice:

– textura este lut mediu între 0 – 200 cm;

– porozitatea totală este extrem de mare între 0 – 19 cm, mijlocie între   19 – 30

cm, mică între 30 – 50 cm și foarte mică de la 50 – 70 cm;

– densitatea aparentă este extrem de mică între 0 – 19 cm, mijlocie între 19 – 30

cm, mare între 30 – 50 cm și foarte mare între 50 – 70 cm;

– coeficientul de ofilire este mijlociu între 0 – 70 cm;

– capacitatea de câmp este mijlocie între 0 – 70 cm;

– reacția solului este neutră între 0 – 30 cm și slab acidă între între  30 – 200 cm;

– rezerva de humus în primii 50 cm este mică;

– indicele de azot este mic între 0 – 50 cm.

Limitări referitoare la pretabilitatea terenului pentru arabil : W4 T3 Q3 O2 U2

– limitări reduse datorită gradului de portanță (Q2) şi a gradului de

neuniformitate (U2);

– limitări moderate datorită rezervei de humus, gradului de tasare (T3) și a

excesului de umiditate de adâncime (Q3);

– limitări severe datorită excesului de umiditate de suprafață (W4);

Clasa de calitate pentru arabil: IV (40 pct.).

Cerințe de ameliorare și recomandări : scarificare, desecare de suprafață, fertilizare radicală.

Tabelul 5.13.

Table 5.13.

Analize fizico-chimice : Eutricambosol amfigleic, gleizat moderat (batigleic), stagnogleizat
puternic (epihipostagnic), lut mediu / lut mediu, dezvoltat pe materiale coluviale
necarbonatice mijlocii, Fibiş
Physico-chemical analyses : Amphygleyic eutricambosoil, medium gleyed (batigleyc),
strongly stagnogleyic (epihipostagnic), medium loam/medium loam, developed on medium
non-carbonatic coluvial materials, Fibiş

ORIZONTUL Ap Atpw3 Aow4 ABg2w3 BvGo3 BCGo4 CGr
Adâncime 0-19 -30 -50 -70 -90 -130 -200
Nisip grosier (2,0 – 0,2 mm) % 6,5 9,2 1,4 1,8 2,4 3,0 3,8
Nisip fin (0,2 – 0,02 mm) % 39,0 34,2 40,7 42,6 43,8 40,8 38,2
Praf (0,02 – 0,002 mm) % 23,1 24,7 28,6 29,2 25,5 26,9 27,2
Argilă coloidală (sub 0,002 mm) % 31,4 31,9 29,3 26,4 28,3 29,3 30,8
Argilă fizică (sub 0,01 mm) 43,1 44,2 41,4 39,2 38,8 40,3 41,5
Textura LL LL LL LL LL LL LL
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Schelet (%)
Densitate aparentă (DA g /cm3) 0,98 1,41 1,64 1,68
Densitatea specifică (Ds) 2,65 2,69 2,71 2,72
Porozitate totală (PT %) 63,02 47,58 39,48 38,24
Porozitate de aerație (PA %) 40,31 14,87 1,71 0,15
Grad de tasare (GT %) -25,74 5,22 20,69 22,43
Coeficient de higroscopicitate (CH%) 7,36 7,48 6,87 6,19
Coeficient de ofilire (CO %) 11,04 11,22 10,31 9,29
Capacitatea de câmp (CC %) 23,17 23,20 23,03 22,85
Capacitatea totală (CT %) 64,31 33,74 24,07 22,76
Capacitatea de apă utilă (CU%) 12,13 11,98 12,72 13,56
Conductivitate hidraulică (k)
pH în H2O 6,91 7,20 6,64 6,48 6,50 6,30 6,51
Carbonați (CaCO3) 0,42
Humus (%) 2,12 1,64 0,74
Indice de azot (IN) 2,01 1,48 0,67
C : N
Rezerva de humus 16,62 50,87 24,27 Rht 91,76
Azot total (Ntot)

Fosfor mobil (ppm) 33,1 24,4 12,6
Potasiu mobil (ppm) 186,4 113,4 73,7
Baze de schimb (SB) 25,91 22,40 19,05 19,05 19,26 19,47
Hidrogen schimbabil (SH) 1,36 2,51 2,93 3,25 3,46 2,98

    Capacitatea de schimb cationic T me la g sol 27,27 24,91 21,98 22,30 22,72 22,45
Grad de saturație în baze (V %) 95,01 89,92 86,66 85,42 84,77 86,72
Aluminiu mobil (me la 100 g sol)
Total săruri solubile (1 : 5) (%)
Cl- – me la 100 g sol
Sulfați SO4

2- – me la 100 g sol
Bicarbonați (HCO-

3)
Carbonați (CO3

2-) – me la 100 g sol
Calciu (Ca2+) – me la 100 g sol
Magneziu (Mg2+) – me la 100 g sol
Sodiu (Na+) – me la 100 g sol
Potasiu (K+) – me la 100 g sol

UNITATEA TERITORIALĂ DE SOL  Nr: 5.01.

Denumire: Luvosol albic-stagnic, stagnogleizat puternic (endostagnic), lut nisipos mijlociu / lut

mediu, dezvoltat pe materiale eluviale necarbonatice mijlocii.

Formula unităţii de sol: LV ab-st / W4 - 32/42(SM/LL) - 122/03(Ss-m) / A.

Localizarea - Sudriaş , Judeţul: Timiş.

Relief : Terasă, suprafaţă cvasiorizontală cu denivelări de 10-20 cm.

Aspectul suprafetei terenului: suprafaţă plană..

Condiţii naturale în care apare: Terasă, suprafaţă cvasiorizontală cu denivelări de 10-20 cm,

dezvoltat pe materiale eluviale necarbonatice mijlocii, apa freatică 5,0-10,0 m.

CARACTERISTICILE  SOLULUI.

Morfologice: Profil de tipul: Ap-Atp-EBw3-BtW5-BCw3-Cw.

Ap 0-15 cm, lut nisipos mijlociu, gălbui cenuşiu, cu structură distrusă prin arătură, friabil,

necimentat, rădăcini subţiri şi dese.
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Atp 15-26 cm, lut nisipos mijlociu, gălbui albicios, structură grăunţoasă, slab cimentat,

slab compact, rădăcini subţiri şi rare.

EBw3 26-60 cm, lut mediu, gălbui ruginiu (16-30 %), structură poliedrică, foarte tare,

puternic cimentat, moderat compact, rare bobovine.

BtW5 60-120 cm, lut mediu, vineţiu (50-70%), structură prismatică, foarte tare, puternic

cimentat, moderat compact, bobovine.

BCw3 120-150 cm, lut mediu, gălbui vineţiu (16-30%), structură poliedrică angulară

medie, extrem de tare, foarte puternic cimentat, foarte compact, porozitate foarte mică.

Cw  150-175 cm, lut mediu, gălbui ruginiu (5-15%), masiv, bobovine.

Clasa de calitate pentru arabil : III-a (50 pct.).

Tabelul 5.14.

Table 5.14.

Analize fizico-chimice : Luvosol albic-stagnic, stagnogleizat puternic (endostagnic), lut nisipos

mijlociu / lut mediu, dezvoltat pe materiale eluviale necarbonatice mijlocii, Sudriaş

Physico-chemical analyses : albic-stagnic, strongly stagnogleyic (endostagnic), medium

sandy loam/medium loam, developed on medium non-carbonatic eluvial materials, Sudriaş
Orizonturi Ap Atp EBw3 BtW5 BCw3 Cw
Adâncimi  (cm) 0-15 -26 -60 -120 -150 -175
Nisip grosier (2,0-0,2 mm) % 9,3 9,8 10,1 7,5 11,7 12,1

Nisip fin (0,2-0,02 mm) % 42,8 43,5 39,6 38,2 40,0 40,2

Praf  (0,02-0,002 mm )% 28,7 28,1 25,0 23,4 17,7 18,8

Argilă 2 (sub 0,002 mm) % 19,2 18,6 25,3 30,9 30,6 28,9

Argilă fizică (sub 0,01mm) % 32,8 32,0 36,2 42,4 38,2 37,7

TEXTURĂ SM SM LL LL LL LL

Densitate specifică (D g/cm3) 2,70 2,70 2,72 2,72

Densitate aparentă (DA g/cm3) 1,20 1,63 1,65 1,66

Porozitate totală (PT %) 55,56 39,65 29,33 38,97

Porozitate de aeraţie (PA %) 29,34 4,62 2,58 0,84

Grad de tasare (GT %) -15,44 17,49 19,87 22,11

Coef de higroscopicitate (CH %) 4,51 4,37 5,91 7,24

Coef de ofilire (CO %) 6,77 6,56 8,87 10,87

Capacitate de câmp (CC %) 21,85 21,47 22,27 22,96

Capacitate totală (CT %) 46,30 24,31 23,84 23,47

Capac.de apă utilă (CU %) 15,08 14,91 13,40 12,10

Capac de cedare maximă CCD max %) 24,45 2,84 1,56 0,51
Conductivitate hidraulică K mm/oră 18 2,2 0,9 0,6

pH în (H2O) 6,31 6,22 5,39 5,48 5,75 5,83

Humus (%) 1,82 1,40 0,90

N total (%) 0,168 0,152 0,120

Rezerva de humus (t/ha) 44,77 25,10 22,60 Rh = 92,47 t/ha

P mobil (ppm) 27,44 35,64 21,0

K mobil (ppm) 160,0 140,0 80,0

Baze de schimb SB me la 100 g/sol 15,97 13,25 12,16 15,08 12,16 15,44

Hidrogen schimbabil (SH me) 2,91 2,93 3,40 4,06 3,46 3,02

Cap de  scimb cationic  (T me) 18,88 16,88 15,56 19,14 15,82 18,46

Grad de satur. în baze (V%) 84,58 81,89 78,14 78,78 77,84 83,64
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UNITATEA TERITORIALĂ DE SOL  Nr: 8.01.

Denumire: Aluviosol gleic, gleizat puternic (batigleic), proxicalcaric, lut mediu / lut nisipos

mijlociu, dezvoltat pe materiale fluviatile carbonatice mijlocii.

Formula unităţii de sol: AS gc / G4-k1 - 42/32(LL/SM) - 211/03(Tf-m) / A.

Localizarea - Jupani , Judeţul: Timiş.

Relief : Luncă, arie larg depresionară.

Aspectul suprafetei terenului: suprafaţă plană..

Condiţii naturale în care apare: Luncă, arie larg depresionară, dezvoltat pe materiale fluviatile

carbonatice mijlocii, apa freatică 1,0-2,0 m.

CARACTERISTICILE  SOLULUI.

Morfologice: Profil de tipul: Apk-Atpg2k-CGo3k-CGo4k-CGrk.

Apk = 0-21 cm: brun gălbui, grăunţos, lut mediu, prezintă rare rădăcini, mediu poros,

mediu compact şi reavăn, efervescenţă slabă.

Atpg2k = 21-31 cm: cenuşiu ruginiu (6-15%), structură poliedrică subangulară, masiv, lut

mediu, prezintă dese rădăcini, fin poros, mediu compact, reavăn,  efervescenţă moderată.

CGo3k = 31-51 cm: gălbui vineţiu (16-30%), masiv, luto-nisipos mijlociu, poros fin,

mediu compact şi jilav, efervescenţă moderată;

CGo4k =51-105 cm: vineţiu gălbui (31-50%), masiv, lut mediu, fin poros, mediu compact,

jilav, bobovine feromanganice, efervescenţă moderată.

CGrk =105-155 cm: vineţiu gălbui roşcat (51-70%), masiv, lutos, fin poros, mediu

compact, jilav, efervescenţă moderată.

Clasa de calitate pentru arabil : III-a (50 pct.).

Tabelul 5.15.

Table5.15.

Analize fizico-chimice : Aluviosol gleic, gleizat puternic (batigleic), proxicalcaric, lut mediu / lut

nisipos mijlociu, dezvoltat pe materiale fluviatile carbonatice mijlocii, Jupani

Physico-chemical analyses : gleyc aluviosoil, strongly gleyed (batigleyc), proxicalcaric, medium

loam/medium sandy loam, developed on medium carbonatic fluvial materials, Jupani

Orizonturi Apk Atpg2k CGo3k CGo4k CGrk
Adâncimi  (cm) 0-21 21-31 31-51 51-105 105-155
Nisip grosier (2.0-0.2 mm) % 10,5 23,0 26,4 12,6 18,8
Nisip fin (0.2-0.02 mm) % 43,6 40,3 37,3 35,7 32,2
Praf  (0.02-0.002 mm) % 20,9 15,5 17,3 22,9 17,9
Argilă 2 (sub 0.002 mm) % 25,0 21,2 19,0 28,8 31,1
Argilă fizică (sub 0.01 mm %) 34,7 28,1 27,7 38,0 38,4
TEXTURĂ LL LL SM LL LL
Densitate specifică (D g/cm3) 2,70 2,70 2,72 2,72
Densitate aparentă (DA g/cm3) 1,18 1,42 1,44 1,53
Porozitate totală (PT %) 56 42 43 40
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Porozitate de aeraţie (PA %) 27,86 11,06 6,08 5,84
Grad de tasare (GT %) -14,72 9,22 15,57 20,23
Coef de higroscopicitate (CH%) 5,87 5,12 6,68 10,88
Coef de ofilire (CO %) 8,80 7,68 10,02 11,65
Capacitate de câmp (CC %) 24,10 21,86 22,67 23,08
Capacitate totală (CT %) 47,71 29,18 26,52 19,48
Capac.de apă utilă (CU %) 15,30 14,18 12,65 11,87
Capac de cedare maximă (CCD max %) 23,28 7,23 3,85 3,60
Conductivitate hidraulică (K mm/oră) 10,2 2,8 0,9 0,8
pH în (H2O) 7,65 7,92 8,01 7,79 7,54
Carbonaţi de CaCO3 1,12 3,36 6,10 5,90 3,53
Humus  (%) 3,78 3,30 2,92
Indice N 3,59 3,27 2,92
Rezerva de humus (t/ha) 71,44 59,59 42,71 Rht 173.74

UNITATEA TERITORIALĂ DE SOL  Nr: 26.01.

Denumire: Luvosol stagnic, stagnogleizat slab, dezvoltat pe materiale de dezagregare alterare in

situ mijlocii, lut mediu/lut argilos mediu.

Localizarea – Fârdea, Judeţul  Timiş.

Localitatea : Fârdea.

Condiţii naturale în care apare -  dealuri suprafaţă slab înclinată.

Relief : normal.

Caracteristicile solului:

Morfologice: Ap-Atp-Ao-Elw2-Btw3-Cw3.

Ap: 0-16 cm, lut mediu, cenuşiu, slab gălbui, structură distrusă prin arătură,

Atp: 16-32 cm, lut mediu, cenuşiu slab gălbui, structură poliedrică subangulară medie,

friabil,

Ao: 32-46 cm, lut mediu, gălbui albicios, structură poliedrică subangulară, bobovine

punctiforme,

Elw2: 46-68 cm, lut mediu, gălbui cu pete ruginii, structură prismatică, compact, uscat,

Btw3: 68-139 cm, lut argilos mediu, gălbui slab vineţiu marmorat, structură prismatică,

compact,

Cw3: 139-200 cm lut mediu, gălbui ruginiu murdar marmorat, slab dezvoltat, compact.

Fizice şi chimice:

-textura este lut medie între 0-68 cm şi între 139-200 cm şi  lut argiloasă medie între 68-

139 cm;

-rezerva de humus în primii 50 cm. este mică;

-indicele de azot în primi 50 cm este mic;

-conţinutul de P mobil în primii 16 cm este mijlociu;

- conţinutul de K mobil în primii 16 cm este mare;

-reacţia solului este moderat acidă între 0-32 cm şi puternic acidă între 32-200 cm.
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Factori limitativi ai producţiei agricole:

- aciditate moderată,

- gradul de tasare moderat,

- exces de umiditate stagnantă.

Cerinţe de amelioarare şi recomandari de măsuri:

- amendare cu calcar,

- afânare adâncă,

- fertilizare ameliorativă.

Clasa de calitate pentru arabil : IV (40 pct.).

Tabelul 5.16.

Table 5.16.

Analize fizico-chimice : Luvosol stagnic, stagnogleizat slab, dezvoltat pe materiale de dezagregare

alterare in situ mijlocii, lut mediu/lut argilos mediu, Fârdea

Physico-chemical analyses : Stagnic luvosoil, poorly stagnogleyic, developed on medium in

situ disaggregation alteration materials, medium loam/medium loam, Fârdea

ORIZONTURI Ap Atp Ao Elw2 Btw3 Cw3

Adancimi (cm ) 0-16 -32 -46 -68 -139 -200
Nisip grosier(2,0-0,2mm) % 5,0 8,5 6,5 4,8 5,2 5,8
Nisip fin ( 0,2-0,02) % 46,4 40,0 41,2 38,9 39,5 42,8
Praf ( 0,02- 0,002 mm ) % 24,1 24,1 23,0 30,7 18,7 19,0
Argila 2 ( sub 0,002 mm ) % 24,5 27,4 29.3 25,6 36,6 32,4
Argila fizica(sub 0,01 mm)% 38,5 38,2 41,7 41,3 42,3 42,6
TEXTURA LL LL LL LL TT LL
Schelet %
Densit. aparenta DA g/cm3 1,44 1,49 1,47 1,42
Porozitate tottala ( PT %) 44,82 43,98 44,31 45,80
Porozitate de aeratie 12,92 10,91 11,37 14,50
Grad de tasare 8,50 11,08 10,96 6,85
Coef.de higroscopicitate 5,68 5,76 6,18 5,46
Coef. De ofilire 8,52 8,64 9,27 8,19
Capacit. De camp 22,15 22,19 22,41 22,03
Capacit.totala 31,13 29,52 30,14 32,25
Capacit.de apa utila 13,63 13,55 13,14 13,84
Capac.de cedare maxima 8,97 7,32 7,73 10,21
Conductivitate hidraulica 2,9 1,9 1,6 3,2
pH in H2O 5,35 5,10 4,95 4,80 4,80 4,60
Carbonati CaCO3 %
Humus % 1,76 0,82 0,54
Indice de azot IN 1,16 0,43 0,29
C:N
Densitate g/cm3 2,61 2,66 2,64 2,62
Rezerva de humus 74,38 t/ha
P mobil 19,9 2,0 2,0
K mobil 190 118 81
Baze de schimb 8,32 5,36 5,76 5,06 5,36 6,38
H schimbabil 8,88 8,88 9,97 9,89 11,46 11,86
Cap.de schimb cationic(T,me) 17,20 14,24 15,73 14,95 16,80 18,24
Grad de satur.in baze (V%) 48,37 37,64 36,61 37,84 31,90 34,97



Tabelul 5.2.

Table 5.2.

Temperatura lunară a aerului (2012 – 2014) şi media multianuală LOVRIN

Monthly air temperature (2012-2014) and multi-annual mean LOVRIN

Luna
Anul

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Media

anuală

2012 0,6 -2,1 3,0 11,8 16,6 22,5 25,0 21,7 20,5 12,6 7,9 -0,5 11,6

Abaterea faţă de media

multianuală
+1,7 -3,4 -2,8 +0,7 +0,2 +3,1 +3,8 +1,0 +4,2 +1,4 +2,1 -1,7 +0,8

2013 -0,1 3,2 4,8 13,0 17,6 20,3 23,7 24,0 15,7 13,1 8,3 1,2 12,1

Abaterea faţă de media

multianuală
+1,0 +1,9 -1,0 +1,9 +1,2 +0,9 +2,5 +3,3 -0,6 +1,9 +2,5 0,0 +1,3

2014 3,2 5,1 9,2 12,9 16,0 19,9 21,9 21,3 17,6

Abaterea faţă de media

multianuală
+4,3 +3,8 +3,4 +1,8 -0,4 +0,5 +0,7 +0,6 +1,3

Media multianuală -1,1 1,3 5,8 11,1 16,4 19,4 21,2 20,7 16,3 11,2 5,8 1,2 10,8
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Fig. 5.5. . Monthly air temperature (2012-2014) and multi-annual mean LOVRIN



Tabelul 5.3.

Table 5.3.

Temperatura lunară a aerului (2012 – 2014) şi media multianuală TIMIŞOARA

Monthly air temperature (2012-2014) and multi-annual mean TIMIŞOARA

Luna
Anul

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Media

anuală

2012 0,7 -5,1 7,0 10,0 17,2 22,7 24,1 23,1 19,3 12,0 8,0 -0,2 11,6

Abaterea faţă de media

multianuală
+1,8 -6,4 +1,2 -1,1 +0,8 +3,3 +3,9 +2,4 +3,0 +0,8 +2,2 -1,4 +0,8

2013 1,4 4,2 5,2 13,1 17,9 20,4 23,0 23,9 15,4 12,7 9,0 1,1 12,3

Abaterea faţă de media

multianuală
+2,5 +2,9 -0,6 +2,0 +1,5 +1,0 +1,8 +3,2 -0,9 +1,5 +3,2 -0,1 +1,5

2014 3,1 3,1 5,7 9,2 12,7 16,2 20,7 22,1 17,4 12,4 8,6 2,9 11,2

Abaterea faţă de media

multianuală
+4,1 +1,8 -0,1 -1,9 -3,7 -3,2 -0,5 +1,4 +1,1 +1,2 +2,8 +1,7 +0,4

Media multianuală -1,1 1,3 5,8 11,1 16,4 19,4 21,2 20,7 16,3 11,2 5,8 1,2 10,8
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Fig. 5.6. Monthly air temperature (2012-2014) and multi-annual mean TIMIŞOARA



Tabelul 5.4.

Table 5.4.

Temperatura lunară a aerului (2012 – 2014) şi media multianuală LUGOJ

Monthly air temperature (2012-2014) and multi-annual mean LUGOJ

Luna
Anul

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Media

anuală

2012 0,2 -5,2 6,3 13,1 16,8 22,3 25,2 22,5 19,3 12,0 8,6 0,4 11,8

Abaterea faţă de

media multianuală
+1,3 -6,5 +0,5 +2,0 +0,4 +2,9 +4,0 +1,8 +3,0 +0,8 +2,8 -0,8 +1,0

2013 1,6 4,5 5,5 13,0 17,9 20,1 21,9 23,1 14,6 12,9 9,3 1,3 12,1

Abaterea faţă de

media multianuală
+3,7 +3,2 -0,3 +1,9 +1,5 +0,7 +0,7 +2,4 -1,7 +1,7 +3,5 +0,1 +1,4

2014 3,9 6,5 9,0 12,4 16,0 19,4 21,5 21,0 16,6 12,3 8,5 3,1 12,5

Abaterea faţă de

media multianuală
+5,0 +5,2 +3,2 +1,3 -0,4 0,0 +0,3 +0,3 +0,3 +1,1 +2,7 +1,9 +1,7

Media multianuală -1,1 1,3 5,8 11,1 16,4 19,4 21,2 20,7 16,3 11,2 5,8 1,2 10,8
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Fig. 5.7. Monthly air temperature (2012-2014) and multi-annual mean LUGOJ



Tabelul 5.5.

Table 5.5.

Precipitaţiile atmosferice (2012 – 2014) şi suma anuală LOVRIN

Atmospheric rainfall (2012-2014) and annual sum LOVRIN

Luna
Anul

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Suma

anuală

2012 7,8 55,8 32,3 126,2 64,2 27,2 59,2 3,0 11,2 34,9 13,2 49,6 484,60

Abaterea faţă de

media multianuală
-33,1 +15,6 -9,3 +76,2 -2,5 -53,9 -0,7 -49,2 -34,9 -19,9 -35,4 +1,8 -145,3

2013 49,4 31,1 95,1 27,7 67,2 25,6 37,9 50,6 49,8 29,5 42,2 5,6 511,7

Abaterea faţă de

media multianuală
+8,5 -9,1 +53,5 -22,3 +0,5 -55,5 -22,0 -1,6 +3,7 -25,3 -6,4 -42,2 -118,2

2014 24,1 28,3 6,4 12,9 197,1 35,9 20,1 31,4 105,7

Abaterea faţă de

media multianuală
-16,8 -11,9 -35,2 -37,1 +130,4 -45,2 -14,1 -20,8 +59,6

Media multianuală 40,9 40,2 41,6 50,0 66,7 81,1 59,9 52,2 46,1 54,8 48,6 47,8 629,9
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Tabelul 5.6.

Table 5.6.

Precipitaţiile atmosferice (2012 – 2014) şi suma anuală TIMIŞOARA

Atmospheric rainfall (2012-2014) and annual sum TIMIŞOARA

Luna
Anul

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Suma

anuală

2012 49,5 65,0 6,5 81,2 40,5 38,5 113,0 10,0 17,0 62,8 18,6 77,5 580,1

Abaterea faţă de

media multianuală
+8,6 +24,8 -35,1 +31,2 -26,2 -45,6 +56,1 -42,2 -29,1 +8,0 -30,0 +29,7 -49,8

2013 49,0 39,0 104,0 40,9 77,0 78,5 10,5 37,0 41,5 42,0 37,5 0,0 556,9

Abaterea faţă de

media multianuală
+8,1 -1,2 +62,4 -9,1 +10,3 -3,6 -49,4 -15,2 -4,6 -12,8 -11,1 -47,8 -73,0

2014 25,5 27,5 10,0 21,5 124,8 27,5 169,0 67,0 63,2 84,1 26,5 32,2 678,8

Abaterea faţă de

media multianuală
-15,4 -12,7 -31,6 -28,5 +58,1 -53,6 +109,0 +14,8 +17,1 +29,3 -22,1 -15,6 +48,9

Media multianuală 40,9 40,2 41,6 50,0 66,7 81,1 59,9 52,2 46,1 54,8 48,6 47,8 629,9
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Fig. 5.9. Precipitaţiile atmosferice (2012 – 2014) şi suma anuală TIMIŞOARA

Fig. 5.9. Atmospheric rainfall (2012-2014) and annual sum TIMIŞOARA



Tabelul 5.7.

Table 5.7.

Precipitaţiile atmosferice (2012 – 2014) şi suma anuală LUGOJ

Atmospheric rainfall (2012-2014) and annual sum LUGOJ

Luna
Anul

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Suma

anuală

2012 73,8 55,9 11,7 72,2 70,3 28,5 84,6 29,0 37,0 63,3 22,8 86,7 635,8

Abaterea faţă de media

multianuală
+32,9 +15,7 -29,9 +22,2 +3,6 -52,6 +24,7 -23,2 -9,1 -0,01 -25,8 +38,9 +5,9

2013 35,4 32,7 101,5 56,3 48,3 83,3 62,3 44,1 81,4 67,3 43,8 2,3 658,7

Abaterea faţă de media

multianuală
-5,5 -7,5 +59,9 +6,3 -18,4 +2,2 +2,4 +8,1 +35,3 +12,5 -4,8 -45,5 +28,80

2014 30,1 14,2 22,4 59,0 132,6 65,7 133,4 57,4 81,7 92,3 11,6 36,9 737,3

Abaterea faţă de media

multianuală
-10,8 -26,0 -19,2 +9,0 +65,9 -15,4 +73,5 +5,2 +35,6 +37,5 -37,0 -10,9 +107,4

Media multianuală 40,9 40,2 41,6 50,0 66,7 81,1 59,9 52,2 46,1 54,8 48,6 47,8 629,9
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Fig. 5.10. Atmospheric rainfall (2012-2014) and annual sum LUGOJ
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CAPITOLUL VI

CHAPTER VI

REZULTATE EXPERIMENTALE CU PRIVIRE LA

INFLUENŢA ARĂTURII ASUPRA UNOR ÎNSUŞIRI FIZICE

ALE SOLULUI  PE DIFERITE TIPURI DE SOL

EXPERIMENTAL RESULTS REGARDING THE

INFLUENCE OF TILLAGE ON SOME PHYSICAL

FEATURES OF DIFFERENT SOIL TYPES

Studiile efectuate în perioada 2013-2014, pun în evidenţă evoluţia naturală a unor însuşiri

fizice ale solului, ca elemente a stării de fertilitate a solului.

Rezultatele de ansamblu obţinute pe solurile luate în studiu susţin că evoluţia însuşirilor

fizice ale solului, constând  în : densitatea aparentă, porozitatea totală şi gradul de tasare, este

influenţată de acţiunea factorilor naturali de pedogeneză, cât şi de acţiunea factorului antropic, prin

lucrări de cultivaţie tot mai intense.

Însuşirile fizice ale solului influenţeată pregnant favorabilitatea solului pentru plantă, ca

mediu de creştere şi dezvoltare, cu implicaţii directe asupra nivelului producţiei.

6.1. Rezultate experimentale obţinute în anul 2013

6.1. Experimental results from 2013

CERNOZIOMURILE TIPICE întâlnite la Lovrin, Beba Veche şi Teremia mare, se

caracterizează morfogenetic printr-un orizont Am cu crome de 2 sau mai mici şi un orizont  AC

având cel puţin în partea superioară crome  sub 3,5 în stare umedă.

În condiţiile solului Cernoziom tipic, gleizat slab (batigleic), semicarbonatic, lut mediu / lut

mediu, dezvoltat pe materiale fluviatile carbonatice mijlocii, de la LOVRIN, însuşirile fizice

analizate prezintă valori ce indică o bună evoluţie a solului.
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Densitatea aparentă ca indicator de compactare a solului în perioada  post semănat-pre

recoltare în stratul arat (Ap A-prelucrat) respectiv 23 cm, este foarte mică spre mică(1,23-1,25

g/cm3), (tabelul 6.1. şi figura 6.1.).Porozitatea totală oscilează în raport cu densitatea aparentă

prezentând valori mari (53,23 %), (tabelul 6.2. şi figura 6.1.).Gradul de tasare se află în corelaţie

directă cu densitatea aparentă, solul fiind netasat (- 7,96 %), (tabelul 6.3.), aceasta datorită arăturii,

discuitului sau grăpatului ce au fost executate în toamnă respectiv primăvară.

La următorul orizont (Atp A-talpa plugului) se observă o uşoară creştere a densităţii

aparente spre mijlocie (1,45-1,48 g/cm3), o scădere a porozităţii totale spre mijlocie (44,15-45,28

%) şi o creştere a gradului de tasare spre slab tasat (1,24-10,24 %), aceasta datorându-se şi

harpanului sau tălpii plugului(tabelul 6.4. şi figura 6.1.)

 Orizontul următor,  respectiv (Am A-molic), are o densitate aparentă mijlocie spre mică

(1,45-1,35 g/cm3) , o porozitate totală mare spre mijlocie (49,44-45,,69 %) şi un grad de tasare de la

netasat spre slab tasat (-0,24 – 10,24 %), (tabelul 6.4. şi figura 6.1.) specifică solurilor zonale cu

texturi mijlocii de la Lovrin.

În condiţiile solului Cernoziom tipic, gleizat slab, salinizat slab  cu salinizare slabă sub 100

cm, sodicizat slab  cu sodicizare  slabă sub 100 cm, epicalcaric, extrem de profund, dezvoltat pe

depozite loessoide mijlocii,lut argilos mediu/lut mediu., de la BEBA VECHE, însuşirile fizice sunt

specifice solurilor zonale cu texturi mijlocii fine.

 În stratul arat (Ap A-prelucrat) respectiv 14 cm, densitatea aparentă este mică (1,23-1,25

g/cm3), (tabelul 6.5. şi figura 6.2.).Porozitatea totală este mare (53,76 %), (tabelul 6.6. şi figura

6.2.).Gradul de tasare indică un sol netasat spre slab tasat (-6,03 %), (tabelul 6.7. şi figura 6.2.),

aceasta datorită arăturii, discuitului sau grăpatului ce au fost executate în toamnă respectiv

primăvară.

La următorul orizont (Atp A-talpa plugului) se observă o creştere a densităţii aparente spre

mare (1,51-1,62 g/cm3), o scădere a porozităţii totale spre mică (40,52 %) şi o creştere a gradului de

tasare spre moderat tasat (15,16-15,46 %), aceasta datorându-se şi harpanului sau tălpii plugului

(tabelul 6.8. şi figura 6.2.)

 Orizontul următor respectiv (Am A-molic), are o densitate aparentă  mare (1,60-1,63

g/cm3), o porozitate totală mică spre mijlocie (40,52-43,79 %) şi un grad de tasare de la moderat

tasat la puternic tasat (13,11-21,08 %), (tabelul 6.8. şi figura 6.2.), însuşiri fizice specifice solurilor

zonale cu texturi mijlocii fine de la Beba Veche.

Solul Cernoziom tipic, gleizat slab (gleic în adâncime), salinizat slab cu salinizare slabă

sub 100 cm, sodicizat slab cu sodicizare slabă sub 100 cm, levigat slab (endocalcaric), lut mediu /

lut mediu, dezvoltat pe materiale fluviatile carbonatice mijlocii de la TEREMIA MARE, prezintă

însuşiri fizice specifice solurilor zonale cu texturi mijlocii.

După semănat şi până înainte de recoltare în stratul arat (Ap A-prelucrat) respectiv 23 cm,

densitatea aparentă este foarte mică (1,20-1,25 g/cm3), (tabelul 6.9. şi figura 6.3.), porozitatea
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totală este foarte mare spre mare (55,06-53,36 %), (tabelul 6.10 şi figura 6.3.)  iar gradul de tasare

este afânat spre netasat (-11,20 – - 8,01 %), (tabelul 6.11. şi fogura 6.3.) aceasta datorită arăturii,

discuitului sau grăpatului, lucrări  ce au fost executate în toamnă respectiv primăvară.

La următorul orizont (Atp A-talpa plugului) se observă o uşoară creştere a densităţii

aparente spre mică (1,27 g/cm3), o scădere a porozităţii totale spre mare (52,61 %)şi o creştere

uşoară a gradului de tasare spre netasat (- 2,30 %), aceasta datorându-se şi harpanului sau tălpii

plugului, dar şi texturii mijlocii cu mult nisip.

 În orizontul următor Am A-molic, densitatea aparentă rămâne mică (1,26 g/cm3),

porozitate totală rămâne mare (53,33 %) şi  gradul de tasare indică un sol care rămâne netasat (-

5,81 - - 8,06 % ), (tabelul 6.12. şi figura 6.3.), valori specifice solurilor zonale cu texturi mijlocii de

la Teremia Mare.

CERNOZIOMUL CAMBIC cunoscut şi sub denumirea de cernoziom levigat se defineşte

primtr-un orizont ”Am” de culoare închisă  şi un orizont „Bv” având cel puţin în partea superioară

culori de orizont molic cu crome mai mici de 3,5 în stare umedă.

Solul Cernoziom cambic, freatic umed, salinizat în adâncime cu salinizare slabă sub 100

cm, sodicizat în adâncime cu sodicizare slabă sub 100 cm, slab levigat (endocalcaric), lut nisipos

mijlociu / lut nisipos mijlociu, dezvoltat pe materiale fluviatile carbonatice mijlocii de la

COMLOŞU MIC, prezintă  însuşiri fizice specifice cernoziomului cambic.

După semănat şi înainte de recoltare în stratul arat (Ap A-prelucrat) respectiv 18 cm,

densitatea aparentă este foarte mică spre mică (1,20-1,35 g/cm3), (tabelul 6.13. şi figura 6.4.),

porozitatea totală este foarte mare spre mare (54,20 – 48,47 %), (tabelul 6.14. şi figura 6.4.), iar

gradul de tasare indică un sol afânat spre netasat (-12,88 - -0,95 %) (tabelul 6.15 şi figura 6.4.),

aceasta datorită arăturii, discuitului sau grăpatului ce au fost executate în toamnă respectiv

primăvară.

În  următorul orizont (Atp A-talpa plugului) se observă o uşoară creştere a densităţii

aparente spre mijlocie (1,49 g/cm3), o scădere a porozităţii totale de la mijlocie spre mică (46,24-

43-56 %) şi o creştere a gradului de tasare spre slab tasat (3,60-9,92 %), (tabelul 6.16. şi figura

6.4.), aceasta datorându-se şi harpanului sau tălpii plugului.

 Orizontul următor  (Am A-molic), are o densitate aparentă mai mică (1,42 g/cm3), (tabelul

6.16. şi figura 6.4.), o porozitate totală de la mare spre mijlocie (47,57-45,86 %), (tabelul 6.16. şi

figura 6.4.) şi un grad de tasare „slab tasat” (0,76-3,89 %), (tabelul 6.16. şi figura 6.4.), valori

specifice solurilor zonale cu texturi mijlocii de la Comloşu Mic.

PRELUVOSOLURILE se caracterizează din punct de vedere morfologic  prin : prezenţa

orizontului A ocric sau molic (Ao, Am) urmat de orizontul intermediar argic (Bt) având culori cu

valori de peste 3,5 la materialele în stare umedă, începând din partea superioară şi gradul de

saturaţie în baze (V %) peste 53 %.

Solul Preluvosol vertic, lut argilos mediu / lut argilos mediu, dezvoltat pe materiale
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eluviale necarbonatice mijlociu fine, de la GIARMATA se caracterizează prin valori ale

însuşirilor fizice specifice solurilor zonale.

În intervalul semănat-recoltat,  în stratul arat (Ap A-prelucrat) respectiv 25 cm, densitatea

aparentă este foarte mică spre mică (1,15-1,20 g/cm3), (tabelul 6.17. şi figura 6.5.) , porozitatea

totală este mare (54,55 %), (tabelul 6.18. şi figura 6.5.), iar gradul de tasare indică un sol netasat (-

7,48 - -3,92 %9, (tabelul 6.19. şi figura 6.5.), aceasta datorându-se lucrărilor din toamnă respectiv

primăvară.

În următorul orizont (Atp A-talpa plugului) se observă o creştere majoră a densităţii

aparente spre mare (1,58 g/cm3), (tabelul 6.17.), o scădere a porozităţii totale spre foarte mică

(38,04 %), (tabelul 6.18.) şi o creştere a gradului de tasare spre puternic tasat (25,10 %), (tabelul

6.19.), aceasta datorându-se şi harpanului sau tălpii plugului.

 Orizontul următor respectiv (Ao A-ocric), are o densitate aparentă de la mijlocie spre mare

(1,53  g/cm3), o porozitate totală mică spre foarte mică (42,64-40,70 %) şi un grad de tasare

moderat tasat spre puternic tasat (16,50-20,30 %), (tabelul 6.20. şi figura 6.5.) specifică solurilor

zonale de texturi mijlocii fine de la Giarmata.

EUTRICAMBIOSOLURILE se definesc printr-un orizont A ocric (A0) sau A molic

(Am) urmat de un orizont B cambic (Bv) de culori mai deschise cu valori şi crome mai mari de 3,5

la materialul în stare umedă, începând de la limita superioară a acestui orizont. Orizonturile A şi B

prezintă proprietăţi eutrice: grad de saturaţie în baze VSH – mai mare de 53%, cu excepţia celor care

au grad de saturaţie în baze cuprins între 53 şi 60%, dacă sunt asociate cu Al extractibil peste 2

me/100 g sol. Partea superioară (0-80 cm) a eutricambosolurilor nu prezintă orizont de acumulare a

carbonaţilor alcalino-pământoşi (CaCO3 şi MgCO3).

Eutricambosolurile pot prezenta orizont organic O şi orizont vertic (eutricambosoluri

vertice) sau orizont pelic (eutricambosoluri pelice) şi proprietăţi stagnice (eutricambosoluri

stagnice), gleice (eutricambosoluri gleice) şi andice (eutricambosoluri andice), dar la adâncimi mai

mari sau cu intensităţi care nu permit încadrarea la unităţi taxonomice de tip de sol ( vertosol,

pelosol, stagnosol, gleiosol şi andosol).

Solul Eutricambosol amfigleic, gleizat moderat (batigleic), stagnogleizat puternic

(epihipostagnic), lut mediu / lut mediu, dezvoltat pe materiale coluviale  necarbonatice

mijlocii de la FIBIŞ, prezintă următoarele valori ale însuşirilor  fizice :

După semănat şi până înainte de recoltare în stratul arat (Ap A-prelucrat) respectiv 19 cm,

densitatea aparentă este extrem de mică spre foarte mică (0,98 – 1,14 g/cm3), (tabelul 6.21 şi figura

6.6), porozitatea totală este extrem de mare spre foarte mare (63,02 – 56,93%), (tabelul 6.22 şi

figura 6.6), iar gradul de tasare indică un sol foarte afânat, afânat spre netasat (-25,74%, -13,55% şi

-9,82%), (tabelul 6.23 şi figura 6.6), aceasta datorită arăturii, discuitului sau grăpatului ce au fost

executate în toamnă respectiv primăvară.



Teză de doctorat

112

În orizontul (Atp A-talpa plugului) se observă o uşoară creştere a densităţii aparente spre

mijlocie (1,41-1,45 g/cm3), o scădere a porozităţii totale spre mijlocie (47,58-46,10%) şi o creştere

a gradului de tasare spre slab tasat (5,22-8,17%), aceasta datorându-se şi harpanului sau tălpii

plugului (tabelul 6.24 şi figura 6.6).

 Orizontul următor respectiv (Ao A-ocric), are o densitate aparentă mare (1,62 g/cm3), o

porozitate totală mică (40,22%) şi un grad de tasare moderat tasat spre puternic tasat (17,71-

19,20%), (tabelul 6.24 şi figura 6.6), specifică solurilor zonale de texturi mijlocii şi stagnogleizate

de la Fibiş.

LUVOSOLURILE se caracterizează morfologic prin prezenţa orizontului A ocric (Ao)

urmat de orizontul eluvial E luvic (El) sau E albic (Ea) şi orizontul B argic (Bt), cu grad de

saturaţie în baze (V) peste 53%, cel puţin într-un suborizont din partea superioară; nu prezintă

schimbare texturală bruscă (între E şi Bt pe mai puţin 7,5 mm). Pot să prezinte pe lângă orizonturile

menţionate orizont O, orizont vertic (y) proprietăţi stagnice intense (w) sub 50 cm, proprietăţi

gleice (Gr) sub 50 cm, schimbare texturală semibruscă (pe 7,5-15 cm) sau trecere glosică

(albeluvică). Luvosolurile includ următoarele unităţi de sol din clasificarea anterioară (SRCS

1980): sol brun luvic, sol brun roşcat luvic, luvisolul albic; aceste unităţi se regăsesc casubunităţi

ale luvosolului în actuala taxonomie.

Solul Luvosol albic-stagnic, stagnogleizat puternic (endostagnic), lut nisipos mijlociu / lut

mediu, dezvoltat pe materiale eluviale necarbonatice mijlocii, de la SUDRIAŞ se caracterizează

prin însuşiri fizice specifice solurilor zonale cu texturi mijlocii stagnogleizate puternic.

În intervalul de la semănat până la recoltare în stratul arat (Ap A-prelucrat) respectiv 15

cm, densitatea aparentă este foarte mică (1,18-1,29 g/cm3), (tabelul 6.25. şi figura 6.7.) , porozitatea

totală este foarte mare (52,04-55,97 %), (tabelul 6.26. şi figura 6.7.),  iar gradul de tasare prezintă

un sol afânat spre netasat (-16,29 - -8,20 %), (tabelul 6.27. şi figura 6.7.), aceasta datorită arăturii,

discuitului sau grăpatului, lucrări ce au fost executate în toamnă,  respectiv în primăvară.

La următorul orizont (Atp A-talpa plugului) se observă o creştere a densităţii aparente spre

mare (1,62 g/cm3),  o scădere a porozităţii totale spre mică (40,00 %) şi o creştere a gradului de

tasare spre moderat tasat (12,03-16,72 %), (tabelul 6.28. şi figura 6.7.), aceasta datorându-se şi

harpanului sau tălpii plugului.

 Orizontul următor respectiv (EB), are o densitate aparentă mai mare (1,60 g/cm3), o

porozitate totală mică (41,18 %) şi un grad de tasare moderat tasat (13,18-16,17 %), (tabelul 6.28.

şi figuira 6.7.), specifică solurilor zonale cu texturi mijlocii stagnogleizate puternic de la Sudriaş.

ALUVIOSOLURILE se definesc printr-un orizont A (Am, Au, Ao) urmat de materialul

parental de cel puţin 50 cm grosime, constituit din depozite fluviatile, fluvio-lacustre sau lacustre

recente, inclusiv pietrişuri, cu orice textură.

Aluviosolurile includ, pe lângă solurile aluviale din clasa anterioară şi protosolurile

aluviale şi coluvisolurile sub denumirea de aluviosol entic şi respectiv aluviosol coluvic.
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Solul Aluviosol gleic, gleizat puternic (batigleic), proxicalcaric, lut mediu / lut nisipos

mijlociu, dezvoltat pe materiale fluviatile carbonatice mijlocii, de la JUPANI prezintă următoarele

însuşiri fizice specifice solurilor zonale gleizate cu texturi mijlocii.

Densitatea aparentă după semănat şi înainte de recoltare, în stratul arat (Ap A-prelucrat)

respectiv 21 cm, este foarte mică (1,15-1,22 g/cm3), (tabelul 6.29. şi figura 6.8.), porozitatea totală

este foarte mare (57,09 %), (tabelul 6.30. şi figura 6.8.) , iar gradul de tasare indică un sol afânat (-

11,36 -16,37 %9, (tabelul 6.31. şi figura 6.8.), aceasta datorită arăturii, discuitului sau grăpatului.

La următorul orizont (Atp A-talpa plugului) se observă o uşoară creştere a densităţii

aparente spre mijlocie (1,47 %) , o scădere a porozităţii totale spre mijlocie (45,76 %) şi o creştere

a gradului de tasare spre slab tasat ( 2,13-5,18 %), (tabelul 6.32. şi figura 6.8.), aceasta datorându-

se şi harpanului sau tălpii plugului.

 Orizontul următor, (CGo3k), are o densitate aparentă mică spre mijlocie (1,44-1,49 g/cm3),

o porozitate totală mare spre mijlocie (47,06-45,96 %) şi un grad de tasare „slab tasat” (2,16-5,98

%), (tabelul 6.32. şi figura 6.8.),  specifică solurilor zonale gleizate cu texturi mijlocii de la Jupani.

LUVOSOLURILE se caracterizează morfologic prin prezenţa orizontului A ocric (Ao)

urmat de orizontul eluvial E luvic (El) sauE albic (Ea) şi orizontul B argic (Bt), cu grad de saturaţie

în baze (V) peste 53%, cel puţin într-un suborizont din partea superioară; nu prezintă schimbare

texturală bruscă (între E şi Bt pe mai puţin 7,5 mm). Pot să prezinte pe lângă orizonturile

menţionate orizont O, orizont vertic (y) proprietăţi stagnice intense (w) sub 50 cm, proprietăţi

gleice (Gr) sub 50 cm, schimbare texturală semibruscă (pe 7,5-15 cm) sau trecere glosică

(albeluvică).Luvosolurile includ următoarele unităţi de sol din clasificarea anterioară (SRCS 1980):

sol brun luvic, sol brun roşcat luvic, luvisolul albic; aceste unităţi se regăsesc ca subunităţi ale

luvosolului în actuala taxonomie.

Solul Luvosol stagnic, stagnogleizat slab, dezvoltat pe materiale de dezagregare alterare in

situ mijlocii, lut mediu/lut argilos mediu de la FÂRDEA, este specific solurilor zonale din zonă.

După semănat şi înainte de recoltare în stratul arat (Ap A-prelucrat) respectiv 16 cm,

densitatea aparentă este mică (1,27-1,33 g/cm3), ( tabelul 6.33. şi figura 6.9.) , porozitatea totală

este mare (51,69 %), (tabelul 6.34. şi figura 6.9.) , iar gradul de tasare indică un sol „ netasat” ( -

1,60 - - 5,43 %), (tabelul 6.35. şi figura 6.9.), aceasta datorită lucrărilor de arat, discuit sau grăpat

ce au fost executate în toamnă,  respectiv în primăvară.

La următorul orizont (Atp A-talpa plugului) se observă o uşoară creştere a densităţii

aparente spre mijlocie (1,44-1,49 g/cm3),  o scădere a porozităţii totale spre mijlocie (46,06-43,98

%) şi o creştere a gradului de tasare de la slab tasat la moderat tasat (7,10-11,30 %), aceasta

datorându-se şi harpanului sau tălpii plugului.

 Orizontul următor (Ao A-ocric), are o densitate aparentă mijlocie (1,47-1,50 g/cm3), o

porozitate totală mijlocie (44,03-45,15 %) şi un grad de tasare de la slab tasat spre moderat tasat
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(9,29-11,54 %), (tabelul 6.36. şi figura 6.9.), specifică solurilor zonale de texturi mijlocii de la

Fârdea.

Tabelul 6.1.
Table 6.1.

Densitatea aparentă Da (g/cm3)  la solul Cernoziom tipic, gleizat slab (batigleic), semicarbonatic,

lut mediu / lut mediu, dezvoltat pe materiale fluviatile carbonatice mijlocii. Lovrin 2013

Apparent density (g/cm3) in the typical chernozem, poorly gleyed (batigleyc), semicarbonatic,

medium clay/medium clay, developed on medium carbonatic fluvial materials, Lovrin, 2013

Perioada recoltării probelor Adâncimea
(cm)

DA
(g/cm3)

Interpretarea
rezultatelor

0-10 1,23 Foarte mică
10-20 1,25 Foarte mică
20-30 1,46 Mijlocie
30-40 1,48 Mijlocie

Primăvara
(Aprilie-semănat)

40-50 1,35 Mică
0-10 1,25 Foarte mică

10-20 1,27 Mică
20-30 1,45 Mijlocie
30-40 1,48 Mijlocie

Vara
(Iulie-formarea bobului)

40-50 1,40 Mijlocie
0-10 1,27 Mică

10-20 1,30 Mică
20-30 1,48 Mijlocie
30-40 1,47 Mijlocie

Toamna
(Septembrie-recoltare)

40-50 1,45 Mijlocie

Tabelul 6.2.

Table 6.2.

Porozitatea totală PT (%) la solul Cernoziom tipic, gleizat slab (batigleic), semicarbonatic

, lut mediu / lut mediu, dezvoltat pe materiale fluviatile carbonatice mijlocii.Lovrin  2013

Total porosity (%) in the typical chernozem, poorly gleyed (batigleyc), semicarbonatic, medium

clay/medium clay, developed on medium carbonatic fluvial materials, Lovrin, 2013

Perioada recoltării
probelor

Adâncimea
cm.

PT
(%)

Interpretarea
rezultatelor

0-10 53,23 Mare
10-20 52,47 Mare
20-30 44,91 Mijlocie
30-40 44,15 Mijlocie

Primăvara
(Aprilie-semănat)

40-50 49,44 Mare
0-10 52,47 Mare
10-20 51,71 Mare
20-30 45,28 Mijlocie
30-40 44,15 Mijlocie

Vara
(Iulie-formarea
bobului)

40-50 47,57 Mijlocie
0-10 51,71 Mare
10-20 50,57 Mare
20-30 44,15 Mijlocie
30-40 44,52 Mijlocie

Toamna
(Septembrie-
recoltare)

40-50 45,69 Mijlocie
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Tabelul 6.3.

Table 6.3.

Gradul de tasare GT (%) la solul Cernoziom tipic, gleizat slab (batigleic), semicarbonatic,

lut mediu / lut mediu, dezvoltat pe materiale fluviatile carbonatice mijlocii.Lovrin 2013

Setting degree (%)in the typical chernozem, poorly gleyed (batigleyc), semicarbonatic, medium

clay/medium clay, developed on medium carbonatic fluvial materials, Lovrin, 2013

Perioada recoltării
probelor

Adâncimea
cm.

GT
(%)

Interpretarea rezultatelor

0-10 -7,96 Netasat
10-20 -6,42 Netasat
20-30 8,70 Slab tasat
30-40 1,24 Slab tasat

Primăvara
(Aprilie-semănat)

40-50 -0,24 Netasat
0-10 -6,42 Netasat

10-20 -4,88 Netasat
20-30 7,95 Slab tasat
30-40 10,24 Slab tasat

Vara
(Iulie-formarea
bobului)

40-50 3,55 Slab tasat
0-10 -4,88 Netasat

10-20 -2,57 Netasat
20-30 10,24 Slab tasat
30-40 9,73 Slab tasat

Toamna
(Septembrie-
recoltare)

40-50 7,36 Slab tasat

Tabelul 6.4.
Table 6.4.

Densitatea aparentă Da (g/cm3), porozitatea totală PT (%)  şi gradul de tasare GT (%) la solul

Cernoziom tipic, gleizat slab (batigleic), semicarbonatic, lut mediu / lut mediu, dezvoltat pe

materiale fluviatile carbonatice mijlocii.Lovrin 2013

Apparent density (g/cm3), total porosity (%) and setting degree (%) in the typical chernozem,

poorly gleyed (batigleyc), semicarbonatic, medium clay/medium clay, developed on medium

carbonatic fluvial materials, Lovrin, 2013

Perioada recoltării
probelor

Adâncimea
(cm)

Da
(g/cm3)

PT
(%)

GT
(%)

0-10 1,23 53,23 -7,96
10-20 1,25 52,47 -6,42
20-30 1,46 44,91 8,70
30-40 1,48 44,15 1,24

Primăvara
(Aprilie-semănat)

40-50 1,35 49,44 -0,24
0-10 1,25 52,47 -6,42

10-20 1,27 51,71 -4,88
20-30 1,45 45,28 7,95
30-40 1,48 44,15 10,24

Vara
(Iulie-formarea
bobului)

40-50 1,40 47,57 3,55
0-10 1,27 51,71 -4,88

10-20 1,30 50,57 -2,57
20-30 1,48 44,15 10,24
30-40 1,47 44,52 9,73

Toamna
(Septembrie-
recoltare)

40-50 1,45 45,69 7,36
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Tabelul 6.5.

Table 6.5.

Densitatea aparentă Da (g/cm3) la solul  Cernoziom tipic, gleizat slab, salinizat slab  cu salinizare

slabă sub 100 cm, sodicizat slab  cu sodicizare  slabă sub 100 cm, epicalcaric, extrem de profund,

dezvoltat pe depozite loessoide mijlocii,lut argilos mediu/lut mediu.Beba Veche 2013

Apparent density (g/cm3) in the typical chernozem, poorly gleyed, poorly salinised below 100 cm,

poorly sodicised below 100 cm, epicalcaric, extremely deep, developed on medium loessoid

deposits, medium loamy clay/medium clay, Beba Veche, 2013

Perioada recoltării
probelor

Adâncimea
(cm)

Da
(g/cm3)

Interpretarea rezultatelor

0-10 1,23 Mică
10-20 1,26 Mică
20-30 1,51 Mare
30-40 1,60 Mare

Primăvara
(Aprilie-semănat)

40-50 1,56 Mare
0-10 1,25 Mică

10-20 1,28 Mică
20-30 1,53 Mare
30-40 1,62 Mare

Vara
(Iulie-formarea
bobului)

40-50 1,60 Mare
0-10 1,30 Mică

10-20 1,29 Mică
20-30 1,55 Mare
30-40 1,63 Mare

Toamna
(Septembrie-recoltare)

40-50 1,60 Mare

Tabelul 6.6.

Table 6.6.

Porozitatea totală PT (%) la solul  Cernoziom tipic, gleizat slab, salinizat slab  cu salinizare slabă

sub 100 cm, sodicizat slab  cu sodicizare  slabă sub 100 cm, epicalcaric, extrem de profund,

dezvoltat pe depozite loessoide mijlocii,lut argilos mediu/lut mediu.Beba Veche  2013

Total porosity (%) in the typical chernozem, poorly gleyed, poorly salinised below 100 cm, poorly

sodicised below 100 cm, epicalcaric, extremely deep, developed on medium loessoid deposits,

medium loamy clay/medium clay, Beba Veche, 2013

Perioada recoltării
probelor

Adâncimea
(cm)

PT
(%)

Interpretarea
rezultatelor

0-10 53,76 Mare

10-20 52,80 Mare
20-30 43,65 Mică
30-40 40,52 Mică

Primăvara
(Aprilie-semănat)

40-50 42,22 Mică
0-10 53,00 Mare

10-20 52,06 Mare
20-30 42,91 Mică
30-40 39,77 Mică

Vara
(Iulie-formarea

bobului)

40-50 40,74 Mică
0-10 51,12 Mare

10-20 51,68 Mare
20-30 42,16 Mică
30-40 43,79 Mijlocie

Toamna
(Septembrie-recoltare)

40-50 40,74 Mică
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Tabelul 6.7.

Table 6.7.

Gradul de tasare GT (%) la solul  Cernoziom tipic, gleizat slab, salinizat slab  cu salinizare slabă sub 100 cm,

sodicizat slab  cu sodicizare  slabă sub 100 cm, epicalcaric, extrem de profund, dezvoltat pe depozite

loessoide mijlocii,lut argilos mediu/lut mediu.Beba Veche 2013

Setting degree (%) in the typical chernozem, poorly gleyed, poorly salinised below 100 cm, poorly sodicised

below 100 cm, epicalcaric, extremely deep, developed on medium loessoid deposits, medium loamy

clay/medium clay, Beba Veche, 2013

Perioada recoltării probelor Adâncimea (cm) GT (%) Interpretarea rezultatelor
0-10 -6,03 Netasat

10-20 -4,03 Netasat
20-30 13,69 Moderat tasat
30-40 19,60 Puternic tasat

Primăvara
(Aprilie-semănat)

40-50 15,46 Moderat tasat
0-10 -4,53 Netasat

10-20 -2,57 Netasat
20-30 15,16 Moderat tasat
30-40 21,08 Puternic tasat

Vara
(Iulie-formarea bobului)

40-50 18,42 Moderat tasat
0-10 -0,82 Netasat

10-20 1,94 Slab tasat
20-30 16,64 Moderat tasat
30-40 13,11 Moderat tasat

Toamna
(Septembrie-recoltare)

40-50 18,42 Moderat tasat

Tabelul 6.8.

Table 6.8.

Densitatea aparentă Da (g/cm3),  Porozitatea totală PT (%)  şi Gradul de tasare GT (%) la solul Cernoziom

tipic, gleizat slab, salinizat slab  cu salinizare slabă sub 100 cm, sodicizat slab  cu sodicizare  slabă sub 100

cm, epicalcaric, extrem de profund, dezvoltat pe depozite loessoide mijlocii,lut argilos mediu/lut mediu

.Beba Veche 2013

Apparent density (g/cm3), total porosity (%) and setting degree (%) in the typical chernozem, poorly gleyed,

poorly salinised below 100 cm, poorly sodicised below 100 m, epicalcaric, extremely deep, developed on

medium loessoid deposits, medium loamy clay/medium clay, Beba Veche, 2013

Perioada recoltării probelor Adâncimea (cm) Da (g/cm3) PT (%) GT (%)

0-10 1,23 53,76 -6,03
10-20 1,26 52,80 -4,03
20-30 1,51 43,65 13,69
30-40 1,60 40,52 19,60

Primăvara
(Aprilie-semănat)

40-50 1,56 42,22 15,46
0-10 1,25 53,00 -4,53

10-20 1,28 52,06 -2,57
20-30 1,53 42,91 15,16
30-40 1,62 39,77 21,08

Vara
(Iulie-formarea bobului)

40-50 1,60 40,74 18,42
0-10 1,30 51,12 -0,82

10-20 1,29 51,68 1,94
20-30 1,55 42,16 16,64
30-40 1,63 43,79 13,11

Toamna
(Septembrie-recoltare)

40-50 1,60 40,74 18,42
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Tabelul 6. 9.
Table 6.9.

Densitatea aparentă Da (g/cm3) la solul Cernoziom tipic, gleizat slab (gleic în adâncime),
salinizat slab cu salinizare slabă sub 100 cm, sodicizat slab cu sodicizare slabă sub 100 cm,

levigat slab (endocalcaric), lut mediu / lut mediu, dezvoltat pe materiale fluviatile
carbonatice mijlocii.Teremia Mare 2013

Apparent density (g/cm3) in the typical chernozem, poorly gleyed (depth gleyc), poorly salinised
below 100 m, poorly sodicised below 100 cm, poorly levigated (endocalcaric), medium

clay/medium clay, developed on medium carbonatic fluvial materials, Teremia Mare, 2013
Perioada recoltării

probelor
Adâncimea

(cm)
DA

(g/cm3)
Interpretarea
rezultatelor

0-10 1,20 Foarte mică
10-20 1,22 Foarte mică
20-30 1,29 Mică
30-40 1,27 Mică

Primăvara
(Aprilie-semănat)

40-50 1,26 Mică
0-10 1,21 Foarte mică

10-20 1,23 Foarte mică
20-30 1,31 Mică
30-40 1,30 Mică

Vara
(Iulie-formarea bobului)

40-50 1,28 Mică
0-10 1,22 Foarte mică

10-20 1,25 Foarte mică
20-30 1,33 Mică
30-40 1,31 Mică

Toamna
(Septembrie-recoltare)

40-50 1,29 Mică

Tabelul 6.10
Table 6.10.

Porozitatea totală PT (%) la solul  Cernoziom tipic, gleizat slab (gleic în adâncime), salinizat slab
cu salinizare slabă sub 100 cm, sodicizat slab cu sodicizare slabă sub 100 cm, levigat slab
(endocalcaric), lut mediu / lut mediu, dezvoltat pe materiale fluviatile carbonatice mijlocii.

Teremia Mare 2013
Total porosity (%)in the typical chernozem, poorly gleyed (depth gleyc), poorly salinised below

100 m, poorly sodicised below 100 cm, poorly levigated (endocalcaric), medium clay/medium clay,
developed on medium carbonatic fluvial materials, Teremia Mare, 2013

Perioada recoltării
probelor

Adâncimea
(cm)

PT
(%)

Interpretarea
rezultatelor

0-10 55,06 Foarte mare
10-20 54,48 Foarte mare
20-30 51,87 Mare
30-40 52,61 Mare

Primăvara
(Aprilie-semănat)

40-50 53,33 Mare
0-10 54,68 Foarte mare

10-20 54,10 Foarte mare
20-30 51,12 Mare
30-40 51,49 Mare

Vara
(Iulie-formarea
bobului)

40-50 52,29 Mare
0-10 54,31 Foarte mare

10-20 53,36 Mare
20-30 50,36 Mare
30-40 51,12 Mare

Toamna
(Septembrie-
recoltare)

40-50 52,22 Mare
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Tabelul 6.11.
Table 6.11.

Gradul de tasare GT (%) la solul Cernoziom tipic, gleizat slab (gleic în adâncime), salinizat slab cu
salinizare slabă sub 100 cm, sodicizat slab cu sodicizare slabă sub 100 cm, levigat slab

(endocalcaric), lut mediu / lut mediu, dezvoltat pe materiale fluviatile carbonatice mijlocii.
Teremia Mare  2013

Setting degree (%) in the typical chernozem, poorly gleyed (depth gleyc), poorly salinised below
100 m, poorly sodicised below 100 cm, poorly levigated (endocalcaric), medium clay/medium clay,

developed on medium carbonatic fluvial materials, Teremia Mare, 2013
Perioada recoltării

probelor
Adâncimea

(cm)
GT
(%)

Interpretarea
rezultatelor

0-10 -11,20 Afânat
10-20 -10,28 Netasat
20-30 -5,35 Netasat
30-40 -6,74 Netasat

Primăvara
(Aprilie-semănat)

40-50 -8,06 Netasat
0-10 -10,43 Netasat

10-20 -9,51 Netasat
20-30 -3,82 Netasat
30-40 -4,47 Netasat

Vara
(Iulie-formarea
bobului)

40-50 -5,95 Netasat
0-10 -9,68 Netasat

10-20 -8,01 Netasat
20-30 -2,30 Netasat
30-40 -3,72 Netasat

Toamna
(Septembrie-
recoltare)

40-50 --5,81 Netasat

Tabelul 6.12.
Table 6.12.

Densitatea aparentă Da (g/cm3),  porozitatea totală PT (%)  şi gradul de tasare GT (%) la solul
Cernoziom tipic, gleizat slab (gleic în adâncime), salinizat slab cu salinizare slabă sub 100 cm,
sodicizat slab cu sodicizare slabă sub 100 cm, levigat slab (endocalcaric), lut mediu / lut mediu,

dezvoltat pe materiale fluviatile carbonatice mijlocii.Teremia Mare 2013
Apparent density (g/cm3), total porosity (%) and setting degree (%)in the typical chernozem, poorly

gleyed (depth gleyc), poorly salinised below 100 cm, poorly sodicised below 100 m, poorly
levigated (endocalcaric), medium clay/medium clay, developed on medium carbonatic fluvial

materials, Teremia Mare, 2013
Perioada recoltării

probelor
Adâncimea

(cm)
Da

(g/cm3)
PT
(%)

GT
(%)

0-10 1,20 55,06 -11,20
10-20 1,22 54,48 -10,28
20-30 1,29 51,87 -5,35
30-40 1,27 52,61 -6,74

Primăvara
(Aprilie-semănat)

40-50 1,26 53,33 -8,06
0-10 1,21 54,68 -10,43

10-20 1,23 54,10 -9,51
20-30 1,31 51,12 -3,82
30-40 1,30 51,49 -4,47

Vara
(Iulie-formarea
bobului)

40-50 1,28 52,29 -5,95
0-10 1,22 54,31 -9,68

10-20 1,25 53,36 -8,01
20-30 1,33 50,36 -2,30
30-40 1,31 51,12 -3,72

Toamna
(Septembrie-
recoltare)

40-50 1,29 52,22 --5,81



Teză de doctorat

122



Teză de doctorat

123

Tabelul 6.13.
Table 6.13.

Densitatea aparentă Da (g/cm3) la solul Cernoziom cambic, freatic umed, salinizat în adâncime cu
salinizare slabă sub 100 cm, sodicizat în adâncime cu sodicizare slabă sub 100 cm, slab levigat

(endocalcaric), lut nisipos mijlociu / lut nisipos mijlociu, dezvoltat pe materiale fluviatile
carbonatice mijlocii.Comloşu Mic 2013

Apparent density (g/cm3) in the cambic chernozem, moist phreatic, depth salinised below 100 cm,
poorly levigated (endocalcaric), medium sandy clay/medium sandy clay, developed on medium

carbonatic fluvial materials, Comloşu Mic, 2013
Perioada recoltării

probelor
Adâncimea

(cm)
DA

(g/cm3)
Interpretarea
rezultatelor

0-10 1,20 Foarte mică
10-20 1,25 Foarte mică
20-30 1,49 Mijlocie
30-40 1,43 Mică

Primăvara
(Aprilie-semănat)

40-50 1,40 Mică
0-10 1,25 Foarte mică

10-20 1,28 Foarte mică
20-30 1,49 Mijlocie
30-40 1,44 Mică

Vara
(Iulie-formarea
bobului)

40-50 1,42 Mică
0-10 1,35 Mică

10-20 1,32 Mică
20-30 1,49 Mijlocie
30-40 1,45 Mică

Toamna
(Septembrie-recoltare)

40-50 1,44 Mică

Tabelul 6.14.
Table 6.14.

Porozitatea totală PT (%) la solul Cernoziom cambic, freatic umed, salinizat în adâncime cu
salinizare slabă sub 100 cm, sodicizat în adâncime cu sodicizare slabă sub 100 cm, slab levigat

(endocalcaric), lut nisipos mijlociu / lut nisipos mijlociu, dezvoltat pe materiale fluviatile
carbonatice mijlocii.Comloşu Mic 2013

. Total porosity (%) in the cambic chernozem, moist phreatic, depth salinised below 100 cm, poorly
levigated (endocalcaric), medium sandy clay/medium sandy clay, developed on medium carbonatic

fluvial materials, Comloşu Mic, 2013
Perioada recoltării

probelor
Adâncimea

(cm)
PT
(%)

Interpretarea
rezultatelor

0-10 54,20 Foarte mare
10-20 52,47 Foarte mare
20-30 43,56 Mijlocie
30-40 46,24 Mijlocie

Primăvara
(Aprilie-semănat)

40-50 47,57 Mare
0-10 52,29 Foarte mare

10-20 51,33 Mare
20-30 43,56 Mijlocie
30-40 45,86 Mijlocie

Vara
(Iulie-formarea
bobului)

40-50 46,07 Mare
0-10 48,47 Mare

10-20 49,81 Mare
20-30 43,56 Mică
30-40 45,49 Mijlocie

Toamna
(Septembrie-recoltare)

40-50 46,07 Mijlocie
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Tabelul 6.15.
Table 6.15.

Gradul de tasare GT (%) la solul Cernoziom cambic, freatic umed, salinizat în adâncime cu
salinizare slabă sub 100 cm, sodicizat în adâncime cu sodicizare slabă sub 100 cm, slab levigat

(endocalcaric), lut nisipos mijlociu / lut nisipos mijlociu, dezvoltat pe materiale fluviatile
carbonatice mijlocii.Comloşu Mic 2013

Setting degree (%) in the cambic chernozem, moist phreatic, depth salinised below 100 cm, poorly
levigated (endocalcaric), medium sandy clay/medium sandy clay, developed on medium carbonatic

fluvial materials, Comloşu Mic, 2013
Perioada recoltării

probelor
Adâncimea

(cm)
GT
(%)

Interpretarea
rezultatelor

0-10 -12,88 Afânat
10-20 -9,24 Netasat
20-30 9,92 Slab tasat
30-40 3,60 Slab tasat

Primăvara
(Aprilie-semănat)

40-50 0,76 Slab tasat
0-10 -8,90 Netasat

10-20 -6,87 Netasat
20-30 9,92 Slab tasat
30-40 4,39 Slab tasat

Vara
(Iulie-formarea
bobului)

40-50 2,32 Slab tasat
0-10 -0,95 Netasat

10-20 -3,70 Netasat
20-30 9,92 Slab tasat
30-40 5,16 Slab tasat

Toamna
(Septembrie-
recoltare)

40-50 3,89 Slab tasat

Tabelul 6.16.
Table 6.16.

Densitatea aparentă Da (g/cm3),  porozitatea totală PT (%)  şi gradul de tasare GT (%) la solul
Cernoziom cambic, freatic umed, salinizat în adâncime cu salinizare slabă sub 100 cm, sodicizat în
adâncime cu sodicizare slabă sub 100 cm, slab levigat (endocalcaric), lut nisipos mijlociu / lut
nisipos mijlociu, dezvoltat pe materiale fluviatile carbonatice mijlocii.Comloşu Mic 2013
Apparent density (g/cm3), total porosity (%) and setting degree (%) in the cambic chernozem, moist
phreatic, depth salinised below 100 cm, poorly levigated (endocalcaric), medium sandy
clay/medium sandy clay, developed on medium carbonatic fluvial materials, Comloşu Mic, 2013

Perioada recoltării
probelor

Adâncimea
(cm)

Da
(g/cm3)

PT
(%)

GT
(%)

0-10 1,20 54,20 -12,88
10-20 1,25 52,47 -9,24
20-30 1,49 43,56 9,92
30-40 1,43 46,24 3,60

Primăvara
(Aprilie-semănat)

40-50 1,40 47,57 0,76
0-10 1,25 52,29 -8,90

10-20 1,28 51,33 -6,87
20-30 1,49 43,56 9,92
30-40 1,44 45,86 4,39

Vara
(Iulie-formarea
bobului)

40-50 1,42 46,07 2,32
0-10 1,35 48,47 -0,95

10-20 1,32 49,81 -3,70
20-30 1,49 43,56 9,92
30-40 1,45 45,49 5,16

Toamna
(Septembrie-
recoltare)

40-50 1,44 46,07 3,89
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Tabelul 6.17.
Table  6.17.

Densitatea aparentă Da (g/cm3) la solul Preluvosol vertic, lut argilos mediu / lut argilos
mediu, dezvoltat pe materiale eluviale necarbonatice mijlociu.Giarmata  2013

Apparent density (g/cm3) in the vertic preluvosoil, medium loamy clay/medium loamy clay,
developed on medium fine non-carbonatic eluvial materials, Giarmata, 2013

Perioada recoltării
probelor

Adâncimea
(cm)

DA
(g/cm3)

Interpretarea
rezultatelor

0-10 1,15 Foarta mică
10-20 1,17 Foarta mică
20-30 1,56 Mare
30-40 1,44 Mijlocie

Primăvara
(Aprilie-semănat)

40-50 1,48 Mare
0-10 1,17 Foarta mică

10-20 1,19 Mică
20-30 1,57 Mare
30-40 1,47 Mare

Vara
(Iulie-formarea
bobului)

40-50 1,51 Mare
0-10 1,18 Foarta mică

10-20 1,20 Mică
20-30 1,58 Mare
30-40 1,50 Mare

Toamna
(Septembrie-
recoltare)

40-50 1,53 Mare

Tabelul 6.18.
Table 6.18.

Porozitatea totală PT (%) la solul  Preluvosol vertic, lut argilos mediu / lut argilos mediu,
dezvoltat pe materiale eluviale necarbonatice mijlociu fine.Giarmata 2013

Total porosity (%) in the vertic preluvosoil, medium loamy clay/medium loamy clay, developed on
medium fine non-carbonatic eluvial materials, Giarmata, 2013

Perioada recoltării
probelor

Adâncimea
(cm)

PT
(%)

Interpretarea
rezultatelor

0-10 54,55 Mare
10-20 53,94 Mare
20-30 38,82 Foarte mică
30-40 43,75 Mică

Primăvara
(Aprilie-semănat)

40-50 42,64 Mică
0-10 53,75 Mare

10-20 53,15 Mare
20-30 38,43 Foarte mică
30-40 42,58 Mică

Vara
(Iulie-formarea
bobului)

40-50 41,47 Foarte mică
0-10 53,36 Mare

10-20 52,76 Mare
20-30 38,04 Foarte mică
30-40 41,41 Foarte mică

Toamna
(Septembrie-
recoltare)

40-50 40,70 Foarte mică
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Tabelul 6.19.
Table 6.19.

Gradul de tasare GT (%) la solul Preluvosol vertic, lut argilos mediu / lut argilos mediu, dezvoltat
pe materiale eluviale necarbonatice mijlociu fine.Giarmata2013

Setting degree (%) in the vertic preluvosoil, medium loamy clay/medium loamy clay, developed on
medium fine non-carbonatic eluvial materials, Giarmata, 2013

Perioada recoltării
probelor

Adâncimea
(cm)

GT
(%)

Interpretarea
rezultatelor

0-10 -7,48 Netasat
10-20 -6,24 Netasat
20-30 23,56 Puternic tasat
30-40 13,88 Moderat tasat

Primăvara
(Aprilie-semănat)

40-50 16,50 Moderat tasat
0-10 -5,90 Netasat

10-20 -4,69 Netasat
20-30 24,33 Puternic tasat
30-40 16,19 Moderat tasat

Vara
(Iulie-formarea
bobului)

40-50 18,79 Puternic tasat
0-10 -5,13 Netasat

10-20 -3,92 Netasat
20-30 25,10 Puternic tasat
30-40 18,49 Puternic tasat

Toamna
(Septembrie-
recoltare)

40-50 20,30 Puternic tasat

Tabelul 6.20.
Table 6.20

Densitatea aparentă Da (g/cm3),  porozitatea totală PT (%)  şi gradul de tasare GT (%) la solul
Preluvosol vertic, lut argilos mediu / lut argilos mediu, dezvoltat pe materiale eluviale

necarbonatice mijlociu fine.Giarmata 2013
Apparent density (g/cm3), total porosity (%) and setting degree (%) in the vertic preluvosoil,
medium loamy clay/medium loamy clay, developed on medium fine non-carbonatic eluvial

materials, Giarmata, 2013
Perioada recoltării

probelor
Adâncimea

(cm)
Da

(g/cm3)
PT
(%)

GT
(%)

0-10 1,15 54,55 -7,48
10-20 1,17 53,94 -6,24
20-30 1,56 38,82 23,56
30-40 1,44 43,75 13,88

Primăvara
(Aprilie-semănat)

40-50 1,48 42,64 16,50
0-10 1,17 53,75 -5,90

10-20 1,19 53,15 -4,69
20-30 1,57 38,43 24,33
30-40 1,47 42,58 16,19

Vara
(Iulie-formarea
bobului)

40-50 1,51 41,47 18,79
0-10 1,18 53,36 -5,13

10-20 1,20 52,76 -3,92
20-30 1,58 38,04 25,10
30-40 1,50 41,41 18,49

Toamna
(Septembrie-
recoltare)

40-50 1,53 40,70 20,30
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Tabelul 6.21.
Table 6.21.

Densitatea aparentă Da (g/cm3) la solul Eutricambosol amfigleic, gleizat moderat (batigleic),
stagnogleizat puternic (epihipostagnic), lut mediu / lut mediu, dezvoltat pe materiale coluviale

necarbonatice mijlocii.Fibiş 2013
Apparent density (g/cm3) in the amphygleyc eutricambosoil, medium gleyed (batigleyc), strongly
stagnogleyic (epihipostagnic), medium loam/medium loam, developed on medium non-carbonatic

coluvial materials, Fibiş, 2013
Perioada recoltării

probelor
Adâncimea

(cm).
Da

(g/cm3)
Interpretarea
rezultatelor

0-10 0,98 Extrem de mică
10-20 1,15 Foarte mică
20-30 1,41 Mijlocie
30-40 1,54 Mare

Primăvara
(Aprilie-semănat)

40-50 1,60 Mare
0-10 1,09 Extrem de mică

10-20 1,18 Foarte mică
20-30 1,43 Mijlocie
30-40 1,56 Mare

Vara
(Iulie-formarea
bobului)

40-50 1,61 Mare
0-10 1,14 Foarte mică

10-20 1,20 Foarte mică
20-30 1,45 Mijlocie
30-40 1,58 Mare

Toamna
(Septembrie-
recoltare)

40-50 1,62 Mare

Tabelul 6.22.
Table 6.22.

Porozitatea totală PT (%) la solul Eutricambosol amfigleic, gleizat moderat (batigleic),
stagnogleizat puternic (epihipostagnic), lut mediu / lut mediu, dezvoltat pe materiale coluviale

necarbonatice mijlocii.Fibiş 2013
Total porosity (%) in the amphygleyic eutricambosoil, medium gleyed (batigleyc), strongly

stagnogleyic (epihipostagnic), medium loam/medium loam, developed on medium non-carbonatic
coluvial materials, Fibiş, 2013

Perioada recoltării
probelor

Adâncimea
(cm).

PT
(%)

Interpretarea
rezultatelor

0-10 63,02 Exrem de mare
10-20 56,93 Foarte mare
20-30 47,58 Mijlocie
30-40 42,96 Mică

Primăvara
(Aprilie-semănat)

40-50 40,96 Mică
0-10 58,87 Exrem de mare

10-20 55,81 Foarte mare
20-30 46,84 Mijlocie
30-40 42,22 Mică

Vara
(Iulie-formarea
bobului)

40-50 40,59 Mică
0-10 56,98 Foarte mare

10-20 55,06 Foarte mare
20-30 46,10 Mijlocie
30-40 41,48 Mică

Toamna
(Septembrie-
recoltare)

40-50 40,22 Mică
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Tabelul 6.23.
Table 6.23.

Gradul de tasare GT (%) la solul Eutricambosol amfigleic, gleizat moderat (batigleic),
stagnogleizat puternic (epihipostagnic), lut mediu / lut mediu, dezvoltat pe materiale coluviale

necarbonatice mijlocii.Fibiş 2013
Setting degree (%) in the amphygleyic eutricambosoil, medium gleyed (batigleyc), strongly

stagnogleyic (epihipostagnic), medium loam/medium loam, developed on medium non-carbonatic
coluvial materials, Fibiş, 2013

Perioada recoltării
probelor

Adâncimea
(cm).

GT
(%)

Interpretarea
rezultatelor

0-10 -25,74 Foarte afânat

10-20 -13,55 Afânat
20-30 5,22 Slab tasat
30-40 13,89 Moderat tasat

Primăvara
(Aprilie-semănat)

40-50 17,71 Moderat tasat
0-10 -17,46 Afânat

10-20 -11,32 Afânat
20-30 6,69 Slab tasat
30-40 15,37 Moderat tasat

Vara
(Iulie-formarea
bobului)

40-50 18,45 Moderat tasat
0-10 -13,69 Afânat

10-20 -9,82 Netasat
20-30 8,17 Slab tasat
30-40 16,86 Moderat tasat

Toamna
(Septembrie-
recoltare)

40-50 19,20 Puternic tasat

Tabelul 6.24.
Table 6.24.

Densitatea aparentă Da (g/cm3),  porozitatea totală PT (%)  şi gradul de tasare GT (%) la solul
Eutricambosol amfigleic, gleizat moderat (batigleic), stagnogleizat puternic (epihipostagnic), lut

mediu / lut mediu, dezvoltat pe materiale coluviale necarbonatice mijlocii.Fibiş 2013
Apparent density (g/cm3), total porosity (%) and setting degree (%) in the amphygleyic

eutricambosoil, medium gleyed (batigleyc), strongly stagnogleyic (epihipostagnic), medium
loam/medium loam, developed on medium non-carbonatic coluvial materials, Fibiş, 2013

Perioada recoltării
probelor

Adâncimea
(cm)

Da
(g/cm3)

PT
(%)

GT
(%)

0-10 0,98 63,02 -25,74
10-20 1,15 56,93 -13,55
20-30 1,41 47,58 5,22
30-40 1,54 42,96 13,89

Primăvara
(Aprilie-semănat)

40-50 1,60 40,96 17,71
0-10 1,09 58,87 -17,46

10-20 1,18 55,81 -11,32
20-30 1,43 46,84 6,69
30-40 1,56 42,22 15,37

Vara
(Iulie-formarea
bobului)

40-50 1,61 40,59 18,45
0-10 1,14 56,98 -13,69

10-20 1,20 55,06 -9,82
20-30 1,45 46,10 8,17
30-40 1,58 41,48 16,86

Toamna
(Septembrie-
recoltare)

40-50 1,62 40,22 19,20
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Tabelul 6.25.
Table 6.25.

Densitatea aparentă Da (g/cm3) la solul Luvosol albic-stagnic, stagnogleizat puternic (endostagnic),
lut nisipos mijlociu / lut mediu, dezvoltat pe materiale eluviale necarbonatice mijlocii.Sudriaş 2013
Apparent density (g/cm3) in the albic-stagnic, strongly stagnogleyic (endostagnic), medium sandy

loam/medium loam, developed on medium non-carbonatic eluvial materials, Sudriaş, 2013
Perioada recoltării

probelor
Adâncimea

(cm)
Da

(g/cm3)
Interpretarea
rezultatelor

0-10 1,18 Foarte mică
10-20 1,20 Foarte mică
20-30 1,60 Mare
30-40 1,54 Mare

Primăvara
(Aprilie-semănat)

40-50 1,56 Mare
0-10 1,23 Foarte mică

10-20 1,26 Foarte mică
20-30 1,61 Mare
30-40 1,55 Mare

Vara
(Iulie-formarea
bobului)

40-50 1,57 Mare
0-10 1,25 Foarte mică

10-20 1,29 Foarte mică
20-30 1,62 Mare
30-40 1,58 Mare

Toamna
(Septembrie-
recoltare)

40-50 1,60 Mare

Tabelul 6.26.
Table 6.26.

Porozitatea totală PT (%) la solul Luvosol albic-stagnic, stagnogleizat puternic (endostagnic), lut
nisipos mijlociu / lut mediu, dezvoltat pe materiale eluviale necarbonatice mijlocii.Sudriaş 2013
Total porosity (%) in the albic-stagnic, strongly stagnogleyic (endostagnic), medium sandy
loam/medium loam, developed on medium non-carbonatic eluvial materials, Sudriaş, 2013

Perioada recoltării
probelor

Adâncimea
(cm)

PT
(%)

Interpretarea
rezultatelor

0-10 55,97 Foarte mare
10-20 55,39 Foarte mare
20-30 40,74 Mică
30-40 43,17 Mică

Primăvara
(Aprilie-semănat)

40-50 42,65 Mică
0-10 54,10 Foarte mare

10-20 53,16 Foarte mare
20-30 40,37 Mică
30-40 42,80 Mică

Vara
(Iulie-formarea
bobului)

40-50 42,28 Mică
0-10 53,36 Foarte mare

10-20 52,04 Foarte mare
20-30 40,00 Mică
30-40 41,70 Mică

Toamna
(Septembrie-
recoltare)

40-50 41,18 Mică
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Tabelul 6.27.
Table 6.27.

Gradul de tasare GT (%) la solul Luvosol albic-stagnic, stagnogleizat puternic (endostagnic), lut
nisipos mijlociu / lut mediu, dezvoltat pe materiale eluviale necarbonatice mijlocii.Sudriaş 2013

Setting degree (%) in the albic-stagnic, strongly stagnogleyic (endostagnic), medium sandy
loam/medium loam, developed on medium non-carbonatic eluvial materials, Sudriaş, 2013

Perioada recoltării
probelor

Adâncimea
(cm)

GT
(%)

Interpretarea
rezultatelor

0-10 -16,29 Afânat
10-20 -15,16 Afânat
20-30 15,18 Moderat tasat
30-40 12,03 Moderat tasat

Primăvara
(Aprilie-semănat)

40-50 13,18 Moderat tasat
0-10 -12,40 Afânat

10-20 -10,53 Afânat
20-30 15,95 Moderat tasat
30-40 12,79 Moderat tasat

Vara
(Iulie-formarea
bobului)

40-50 13,93 Moderat tasat
0-10 -10,87 Afânat

10-20 -8,20 Netasat
20-30 16,72 Moderat tasat
30-40 15,03 Moderat tasat

Toamna
(Septembrie-
recoltare)

40-50 16,17 Moderat tasat

Tabelul 6.28.
Table 6.28.

Densitatea aparentă Da (g/cm3),  porozitatea totală PT (%)  şi gradul de tasare GT (%) la solul
Luvosol albic-stagnic, stagnogleizat puternic (endostagnic), lut nisipos mijlociu / lut mediu,

dezvoltat pe materiale eluviale necarbonatice mijlocii.Sudriaş 2013
Apparent density (g/cm3), total porosity (%) and setting degree (%) in the albic-stagnic, strongly

stagnogleyic (endostagnic), medium sandy loam/medium loam, developed on medium non-
carbonatic eluvial materials, Sudriaş, 2013

Perioada recoltării
probelor

Adâncimea
(cm)

Da
(g/cm3)

PT
(%)

GT
(%)

0-10 1,18 55,97 -16,29
10-20 1,20 55,39 -15,16
20-30 1,60 40,74 15,18
30-40 1,54 43,17 12,03

Primăvara
(Aprilie-semănat)

40-50 1,56 42,65 13,18
0-10 1,23 54,10 -12,40

10-20 1,26 53,16 -10,53
20-30 1,61 40,37 15,95
30-40 1,55 42,80 12,79

Vara
(Iulie-formarea
bobului)

40-50 1,57 42,28 13,93
0-10 1,25 53,36 -10,87

10-20 1,29 52,04 -8,20
20-30 1,62 40,00 16,72
30-40 1,58 41,70 15,03

Toamna
(Septembrie-
recoltare)

40-50 1,60 41,18 16,17



Teză de doctorat

134



Teză de doctorat

135

Tabelul 6.29.
Table 6.29.

Densitatea aparentă Da (g/cm3) la solul Aluviosol gleic, gleizat puternic (batigleic), proxicalcaric,
lut mediu / lut nisipos mijlociu, dezvoltat pe materiale fluviatile carbonatice mijlocii.Jupani 2013
Apparent density (g/cm3) in the gleyc aluviosoil, strongly gleyed (batigleyc), proxicalcaric,
medium loam/medium sandy loam, developed on medium carbonatic fluvial materials, Jupani,
2013

Perioada recoltării
probelor

Adâncimea
(cm).

Da
(g/cm3)

Interpretarea
rezultatelor

0-10 1,15 Foarte mică
10-20 1,18 Foarte mică
20-30 1,42 Mijlocie
30-40 1,43 Mică

Primăvara
(Aprilie-semănat)

40-50 1,44 Mică
0-10 1,17 Foarte mică

10-20 1,19 Foarte mică
20-30 1,43 Mijlocie
30-40 1,46 Mijlocie

Vara
(Iulie-formarea
bobului)

40-50 1,47 Mijlocie
0-10 1,18 Foarte mică

10-20 1,22 Foarte mică
20-30 1,45 Mijlocie
30-40 1,47 Mijlocie

Toamna
(Septembrie-
recoltare)

40-50 1,49 Mijlocie

Tabelul 6.30.
Table 6.30.

Porozitatea totală PT (%) la solul Aluviosol gleic, gleizat puternic (batigleic), proxicalcaric, lut
mediu / lut nisipos mijlociu, dezvoltat pe materiale fluviatile carbonatice mijlocii.Jupani 2013
Total porosity (%) in the gleyc aluviosoil, strongly gleyed (batigleyc), proxicalcaric, medium
loam/medium sandy loam, developed on medium carbonatic fluvial materials, Jupani, 2013

Perioada recoltării
probelor

Adâncimea
(cm).

PT
(%)

Interpretarea
rezultatelor

0-10 57,09 Foarte mare
10-20 56,13 Foarte mare
20-30 47,41 Mijlocie
30-40 47,23 Mare

Primăvara
(Aprilie-semănat)

40-50 47,06 Mare
0-10 56,34 Foarte mare

10-20 55,76 Foarte mare
20-30 47,04 Mijlocie
30-40 46,13 Mijlocie

Vara
(Iulie-formarea
bobului)

40-50 45,96 Mijlocie
0-10 55,97 Foarte mare

10-20 54,65 Foarte mare
20-30 46,30 Mijlocie
30-40 45,76 Mijlocie

Toamna
(Septembrie-
recoltare)

40-50 45,22 Mijlocie
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Tabelul 6.31.
Table 6.31.

Gradul de tasare GT (%) la solul Aluviosol gleic, gleizat puternic (batigleic), proxicalcaric, lut
mediu / lut nisipos mijlociu, dezvoltat pe materiale fluviatile carbonatice mijlocii.Jupani 2013
Setting degree (%) in the gleyc aluviosoil, strongly gleyed (batigleyc), proxicalcaric, medium
loam/medium sandy loam, developed on medium carbonatic fluvial materials, Jupani, 2013

Perioada recoltării
probelor

Adâncimea
(cm).

GT
(%)

Interpretarea
rezultatelor

0-10 -16,37 Afânat
10-20 -14,38 Afânat
20-30 2,53 Slab tasat
30-40 2,13 Slab tasat

Primăvara
(Aprilie-semănat)

40-50 2,16 Slab tasat
0-10 -14,84 Afânat

10-20 -13,62 Afânat
20-30 2,92 Slab tasat
30-40 4,41 Slab tasat

Vara
(Iulie-formarea

bobului)

40-50 4,44 Slab tasat
0-10 -14,09 Afânat

10-20 -11,36 Afânat
20-30 4,45 Slab tasat
30-40 5,18 Slab tasat

Toamna
(Septembrie-

recoltare)

40-50 5,98 Slab tasat

Tabelul 6.32.
Table 6.32.

Densitatea aparentă Da (g/cm3),  porozitatea totală PT (%)  şi gradul de tasare GT (%) la solul
Aluviosol gleic, gleizat puternic (batigleic), proxicalcaric, lut mediu / lut nisipos mijlociu, dezvoltat

pe materiale fluviatile carbonatice mijlocii.Jupani  2013
Apparent density (g/cm3), total porosity (%) and setting degree (%) in the gleyc aluviosoil, strongly

gleyed (batigleyc), proxicalcaric, medium loam/medium sandy loam, developed on medium
carbonatic fluvial materials, Jupani, 2013

Perioada recoltării
probelor

Adâncimea
(cm)

Da
(g/cm3)

PT
(%)

GT
(%)

0-10 1,15 57,09 -16,37
10-20 1,18 56,13 -14,38
20-30 1,42 47,41 2,53
30-40 1,43 47,23 2,13

Primăvara
(Aprilie-semănat)

40-50 1,44 47,06 2,16
0-10 1,17 56,34 -14,84

10-20 1,19 55,76 -13,62
20-30 1,43 47,04 2,92
30-40 1,46 46,13 4,41

Vara
(Iulie-formarea
bobului)

40-50 1,47 45,96 4,44
0-10 1,18 55,97 -14,09

10-20 1,22 54,65 -11,36
20-30 1,45 46,30 4,45
30-40 1,47 45,76 5,18

Toamna
(Septembrie-
recoltare)

40-50 1,49 45,22 5,98
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Tabelul 6.33.
Table 6.33.

Densitatea aparentă Da (g/cm3) la solul Luvosol stagnic, stagnogleizat slab, dezvoltat pe materiale
de dezagregare alterare in situ mijlocii, lut mediu/lut argilos mediu.Fârdea 2013

Apparent density (g/cm3) in the stagnic luvosoil, poorly stagnogleyic, developed on medium in situ
disaggregation alteration materials, medium loam/medium loam, Fârdea, 2013

Perioada recoltării
probelor

Adâncimea
(cm)

Da
(g/cm3)

Interpretarea
rezultatelor

0-10 1,27 Mică
10-20 1,28 Mică
20-30 1,45 Mijlocie
30-40 1,44 Mijlocie

Primăvara
(Aprilie-semănat)

40-50 1,47 Mijlocie
0-10 1,28 Mică

10-20 1,30 Mică
20-30 1,47 Mijlocie
30-40 1,45 Mijlocie

Vara
(Iulie-formarea
bobului)

40-50 1,48 Mijlocie
0-10 1,30 Mică

10-20 1,33 Mică
20-30 1,49 Mijlocie
30-40 1,48 Mijlocie

Toamna
(Septembrie-
recoltare)

40-50 1,50 Mijlocie

Tabelul 6.34.
Table 6.34.

Porozitatea totală PT (%) la solul Luvosol stagnic, stagnogleizat slab, dezvoltat pe materiale de
dezagregare alterare in situ mijlocii, lut mediu/lut argilos mediu.Fârdea 2013.

Total porosity (%) in the stagnic luvosoil, poorly stagnogleyic, developed on medium in situ
disaggregation alteration materials, medium loam/medium loam, Fârdea, 2013

Perioada recoltării
probelor

Adâncimea
(cm)

PT
(%)

Interpretarea
rezultatelor

0-10 51,34 Mare

10-20 51,69 Mare
20-30 45,48 Mijlocie
30-40 46,06 Mijlocie

Primăvara
(Aprilie-semănat)

40-50 45,15 Mijlocie
0-10 50,95 Mare

10-20 50,94 Mare
20-30 44,73 Mijlocie
30-40 45,69 Mijlocie

Vara
(Iulie-formarea

bobului)

40-50 44,77 Mijlocie
0-10 50,19 Mare

10-20 49,81 Mare
20-30 43,98 Mijlocie
30-40 44,57 Mijlocie

Toamna
(Septembrie-

recoltare)

40-50 44,03 Mijlocie
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Tabelul 6.35.
Table 6.35.

Gradul de tasare GT (%) la solul Luvosol stagnic, stagnogleizat slab, dezvoltat pe materiale de
dezagregare alterare in situ mijlocii, lut mediu/lut argilos mediu.Fârdea 2013

Setting degree (%) in the stagnic luvosoil, poorly stagnogleyic, developed on medium in situ
disaggregation alteration materials, medium loam/medium loam, Fârdea, 2013

Perioada recoltării
probelor

Adâncimea
(cm).

GT
(%)

Interpretarea
rezultatelor

0-10 -4,79 Netasat

10-20 -5,43 Netasat
20-30 8,06 Slab tasat
30-40 7,10 Slab tasat

Primăvara
(Aprilie-semănat)

40-50 9,29 Slab tasat
0-10 -4,01 Netasat

10-20 -3,90 Netasat
20-30 9,57 Slab tasat
30-40 7,85 Slab tasat

Vara
(Iulie-formarea
bobului)

40-50 10,06 Slab tasat
0-10 -2,44 Netasat

10-20 -1,60 Netasat
20-30 11,09 Moderat tasat
30-40 11,30 Moderat tasat

Toamna
(Septembrie-
recoltare)

40-50 11,54 Moderat tasat

Tabelul 6.36.
Table 6.36.

Densitatea aparentă Da (g/cm3),  porozitatea totală PT (%)  şi gradul de tasare GT (%) la  solul
Luvosol stagnic, stagnogleizat slab, dezvoltat pe materiale de dezagregare alterare in situ mijlocii,

lut mediu/lut argilos mediu.Fârdea 2013
Apparent density (g/cm3), total porosity (%) and setting degree (%) in the stagnic luvosoil, poorly

stagnogleyic, developed on medium in situ disaggregation alteration materials, medium
loam/medium loam, Fârdea, 2013

Perioada recoltării
probelor

Adâncimea
(cm)

Da
(g/cm3)

PT
(%)

GT
(%)

0-10 1,27 51,34 -4,79
10-20 1,28 51,69 -5,43
20-30 1,45 45,48 8,06
30-40 1,44 46,06 7,10

Primăvara
(Aprilie-semănat)

40-50 1,47 45,15 9,29
0-10 1,28 50,95 -4,01

10-20 1,30 50,94 -3,90
20-30 1,47 44,73 9,57
30-40 1,45 45,69 7,85

Vara
(Iulie-formarea
bobului)

40-50 1,48 44,77 10,06
0-10 1,30 50,19 -2,44

10-20 1,33 49,81 -1,60
20-30 1,49 43,98 11,09
30-40 1,48 44,57 11,30

Toamna
(Septembrie-
recoltare)

40-50 1,50 44,03 11,54
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6.2. Rezultate experimentale obţinute în anul 2014

6.2. Experimental results from 2014

CERNOZIOMURILE TIPICE întâlnite la Lovrin, Beba Veche şi Teremia mare, se

caracterizează din punct de vedere morfogenetic printr-un orizont Am cu crome de 2 sau mai mici

şi un orizont  AC având cel puţin în partea superioară crome  sub 3,5 în stare umedă.

În condiţiile solului Cernoziom tipic, gleizat slab (batigleic), semicarbonatic, lut mediu / lut

mediu, dezvoltat pe materiale fluviatile carbonatice mijlocii, de la LOVRIN, însuşirile fizice

analizate prezintă valori ce indică o bună evoluţie a solului.

 Densitatea aparentă a crescut de la 1,20 g/cm3 în stratul arat la 1,48 g/cm3 în stratul

restrictiv, respectiv de la foarte mică la mijlocie (tabelul 6.37. şi figura 6.10.).

Porozitatea totală a oscilat între 54,37 % în stratul arat şi 44,15 % în stratul restrictiv,

respectiv foarte mare la mijlocie cu o uşoară scădere în toamnă (tabelul 6.38. şi figura 6.10.).

Gradul de tasare prezintă valori între -10,28 % în stratul arat şi + 10,24 % în stratul

restrictiv respectiv netasat şi slab tasat de asemenea cu o creştere în toamnă (tabelul 6.39., 6.40.  şi

figura 6.10.).

Toate aceste uşoare variaţii s-au datorat precipitaţiilor peste limita normală căzute în mai şi

în septembrie înaintea  începerii  recoltării.

În condiţiile solului Cernoziom tipic, gleizat slab, salinizat slab  cu salinizare slabă sub 100

cm, sodicizat slab  cu sodicizare  slabă sub 100 cm, epicalcaric, extrem de profund, dezvoltat pe

depozite loessoide mijlocii,lut argilos mediu/lut mediu., de la BEBA VECHE, însuşirile fizice sunt

specifice solurilor zonale cu texturi mijlocii fine.

În anul 2014  densitatea aparentă a crescut de la 1,25 g/cm3 în stratul arat la 1.64 g/cm3 în

stratul restrictiv, respectiv de la mică la mare (tabelul 6.41. şi figura 6.11.).

Porozitatea totală a variat între 53,00 % în stratul arat şi 39,03 % în stratul restrictiv,

respectiv de la mare la mică cu o uşoară scădere în toamnă (tabelul 6.42. şi figura 6.11.).

Gradul de tasare a oscilat între - 4,53 % în stratul arat şi + 22,30 % în stratul restrictiv,

respectiv netasat la puternic tasat de asemenea cu o creştere în toamnă (tabelul 6.43., 6.44. şi figura

6.11.).

 Aceste uşoare variaţii s-au datorat precipitaţiilor peste limita normală, căzute în perioada

de vegetaţie a culturii de porumb boabe.

Solul Cernoziom tipic, gleizat slab (gleic în adâncime), salinizat slab cu salinizare

slabă sub 100 cm, sodicizat slab cu sodicizare slabă sub 100 cm, levigat slab

(endocalcaric), lut mediu / lut mediu, dezvoltat pe materiale fluviatile carbonatice mijlocii

de la TEREMIA MARE,  însuşirile fizice sunt specifice solurilor zonale cu texturi

mijlocii.
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În perioada aprilie-septembrie 2014,  densitatea aparentă a crescut  de la 1.22 g/cm3 în

stratul arat la 1.33 g/cm3 în stratul restrictiv,  de la foarte mică la mică (tabelul 4.45. şi figura 6.12.).

Porozitatea totală a variat între 54,31 % în stratul arat şi 50,37 %  în stratul restrictiv,

respectiv foarte mare spre mare cu o uşoară scădere în toamnă (tabelul 6.46. şi figura 6.12.).

Gradul de tasare a oscilat între -9,68 % în stratul arat şi – 2,30 % în stratul restrictiv,

respectiv netasat de asemenea cu o uşoară creştere în toamnă (tabelul 6.47., 6.48. şi figura 6.12.).

Toate aceste uşoare variaţii s-au datorat precipitaţiilor peste limita normală căzute în

toamnă.

CERNOZIOMUL CAMBIC cunoscut şi sub denumirea de cernoziom levigat se defineşte

primtr-un orizont ”Am” de culoare închisă  şi un orizont „Bv” având cel puţin în partea superioară

culori de orizont molic cu crome mai mici de 3,5 în stare umedă.

Solul Cernoziom cambic, freatic umed, salinizat în adâncime cu salinizare slabă sub 100

cm, sodicizat în adâncime cu sodicizare slabă sub 100 cm, slab levigat (endocalcaric), lut nisipos

mijlociu / lut nisipos mijlociu, dezvoltat pe materiale fluviatile carbonatice mijlocii de la

COMLOŞU MIC, prezintă  însuşiri fizice specifice cernoziomului cambic.

În anul 2014  densitatea aparentă a crescut de la 1,19 g/cm3 în stratul arat la 1,49 g/cm3 în

stratul restrictiv, respectiv de la foarte mică la mijlocie (tabelul 6.49. şi figura 6.13.).

Porozitatea totală a variat între 54,58 % în stratul arat şi 43,56 % în stratul restrictiv,

respectiv foarte mare la mică cu o uşoară scădere în toamnă (tabelul 6.50. şi figura 6.13.).

Gradul de tasare a oscilat între -13,67 % în stratul arat şi + 9,92 % în stratul restrictiv,

respectiv afânat la slab tasat de asemenea cu o creştere în toamnă (tabelul 6.51., 6.52. şi figura

6.13.).

Toate aceste uşoare variaţii s-au datorat excedentului de precipitaţii peste limita normală

înregistrate în perioada aprilie-septembrie.

PRELUVOSOLURILE se caracterizează din punct de vedere morfologic  prin : prezenţa

orizontului A ocric sau molic (Ao, Am) urmat de orizontul intermediar argic (Bt) având culori cu

valori de peste 3,5 la materialele în stare umedă, începând din partea superioară şi gradul de

saturaţie în baze (V %) peste 53 %.

Solul Preluvosol vertic, lut argilos mediu / lut argilos mediu, dezvoltat pe materiale

eluviale necarbonatice mijlociu fine,  de la GIARMATA se caracterizează prin valori ale

însuşirilor fizice specifice solurilor zonale.

În anul 2014  densitatea aparentă a crescut de la 1,12 g/cm3 în stratul arat la 1.58 g/cm3 în

stratul restrictiv, respectiv de la foarte mică la mare (tabelul 6.53. şi figura 6.14).

Porozitatea totală a variat între 55,73 % în stratul arat şi 38,76 % în stratul restrictiv,

respectiv  mare la foarte mică cu o uşoară scădere în toamnă (tabelul 6.54. şi figura 6.14.).
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Gradul de tasare a oscilat între -9,80 % în stratul arat şi + 24,09 % în stratul restrictiv,

respectiv de la netasat la puternic tasat de asemenea cu o creştere în toamnă (tabelul 6.55., 6.56. şi

figura 6.14.).

Excedentul de precipitaţii din perioada de vegetaţie a porumbului a determinat uşoare

variaţii ale valorilor însuşirilor fizice ale solului.

EUTRICAMBIOSOLURILE se definesc printr-un orizont A ocric (A0) sau A molic

(Am) urmat de un orizont B cambic (Bv) de culori mai deschise cu valori şi crome mai mari de 3,5

la materialul în stare umedă, începând de la limita superioară a acestui orizont. Orizonturile A şi B

prezintă proprietăţi eutrice: grad de saturaţie în baze VSH – mai mare de 53%, cu excepţia celor care

au grad de saturaţie în baze cuprins între 53 şi 60%, dacă sunt asociate cu Al extractibil peste 2

me/100 g sol. Partea superioară (0-80 cm) a eutricambosolurilor nu prezintă orizont de acumulare a

carbonaţilor alcalino-pământoşi (CaCO3 şi MgCO3).

Eutricambosolurile pot prezenta orizont organic O şi orizont vertic (eutricambosoluri

vertice) sau orizont pelic (eutricambosoluri pelice) şi proprietăţi stagnice (eutricambosoluri

stagnice), gleice (eutricambosoluri gleice) şi andice (eutricambosoluri andice), dar la adâncimi mai

mari sau cu intensităţi care nu permit încadrarea la unităţi taxonomice de tip de sol ( vertosol,

pelosol, stagnosol, gleiosol şi andosol).

Solul Eutricambosol amfigleic, gleizat moderat (batigleic), stagnogleizat puternic

(epihipostagnic), lut mediu / lut mediu, dezvoltat pe materiale coluviale  necarbonatice

mijlocii de la FIBIŞ, prezintă următoarele valori ale însuşirilor  fizice :

Valoarea densităţii aparentă a crescut de la 1,13 g/cm3 în stratul arat la 1.60 g/cm3 în stratul

restrictiv, respectiv de la foarte mică la mare (tabelul 6.57. şi figura 6.15.).

Porozitatea totală a variat între 57,36 % în stratul arat şi 40,96 % în stratul restrictiv,

respectiv foarte mare la mică cu o uşoară scădere în toamnă (tabelul 6.58. şi figura 6.15.).

Gradul de tasare a oscilat între -14,45 % în stratul arat şi +17,71 în stratul restrictiv,

respectiv afânat la moderat tasat de asemenea cu o creştere în toamnă (tabelul 6.59., 6.60. şi figura

6.15.).

Toate aceste uşoare variaţii s-au datorat excedentului de precipitaţii peste limita normală

înregistrate în  mai şi iulie, precum şi datoriţă argilozităţii şi stagnogleizării.

LUVOSOLURILE se caracterizează morfologic prin prezenţa orizontului A ocric (Ao)

urmat de orizontul eluvial E luvic (El) sau E albic (Ea) şi orizontul B argic (Bt), cu grad de

saturaţie în baze (V) peste 53%, cel puţin într-un suborizont din partea superioară; nu prezintă

schimbare texturală bruscă (între E şi Bt pe mai puţin 7,5 mm). Pot să prezinte pe lângă orizonturile

menţionate orizont O, orizont vertic (y) proprietăţi stagnice intense (w) sub 50 cm, proprietăţi

gleice (Gr) sub 50 cm, schimbare texturală semibruscă (pe 7,5-15 cm) sau trecere glosică

(albeluvică). Luvosolurile includ următoarele unităţi de sol din clasificarea anterioară (SRCS
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1980): sol brun luvic, sol brun roşcat luvic, luvisolul albic; aceste unităţi se regăsesc casubunităţi

ale luvosolului în actuala taxonomie.

Solul Luvosol albic-stagnic, stagnogleizat puternic (endostagnic), lut nisipos mijlociu / lut

mediu, dezvoltat pe materiale eluviale necarbonatice mijlocii, de la SUDRIAŞ se caracterizează

prin însuşiri fizice specifice solurilor zonale cu texturi mijlocii stagnogleizate puternic.

În condiţiile anului 2014  densitatea aparentă a crescut de la 1,20 g/cm3 în stratul arat la

1,68 g/cm3 în stratul restrictiv, respectiv de la foarte mică la mare (tabelul 6.61. şi figura 6.16.).

Porozitatea totală a avut valori cuprinse între 55,22 % în stratul arat şi 37,78 % în stratul

restrictiv, respectiv foarte mare spre mică cu o uşoară scădere în toamnă (tabelul 6.62. şi figura

6.16.).

Gradul de tasare a oscilat între -14,73 % în stratul arat şi + 21,34 % în stratul restrictiv,

respectiv de la afânat la puternic tasat de asemenea cu o creştere în toamnă (tabelul 6.63., 6.64. şi

figura 6.16.).

Toate aceste uşoare variaţii s-au datorat precipitaţiilor peste limita normală căzute în mai şi

iulie şi sunt specifice Luvosolurilor albice stagnice puternic de la Sudriaş.

ALUVIOSOLURILE se definesc printr-un orizont A (Am, Au, Ao) urmat de materialul

parental de cel puţin 50 cm grosime, constituit din depozite fluviatile, fluvio-lacustre sau lacustre

recente, inclusiv pietrişuri, cu orice textură.

Aluviosolurile includ, pe lângă solurile aluviale din clasa anterioară şi protosolurile

aluviale şi coluvisolurile sub denumirea de aluviosol entic şi respectiv aluviosol coluvic.

Solul Aluviosol gleic, gleizat puternic (batigleic), proxicalcaric, lut mediu / lut nisipos

mijlociu, dezvoltat pe materiale fluviatile carbonatice mijlocii, de la JUPANI prezintă următoarele

însuşiri fizice specifice solurilor zonale gleizate cu texturi mijlocii.

Densitatea aparentă în anul 2014 a crescut de la 1,15 g/cm3 în stratul arat la 1,57 g/cm3 în

stratul restrictiv, respectiv de la foarte mică la mijlocie (tabelul 6.65. şi figura 6.17.).

Porozitatea totală a variat între 57,09 % în stratul arat şi 42,28 % în stratul restrictiv,

respectiv de la foarte mare la mijlocie cu o uşoară scădere în toamnă (tabelul 6.66. şi figura 6.17.).

Gradul de tasare a oscilat între -16,37 % în stratul arat şi + 12,09 % în stratul restrictiv,

respectiv afânat şi moderat tasat de asemenea cu o creştere în toamnă (tabelul 6.67., 6.68. şi figura

6.17.).

Toate aceste uşoare variaţii s-au datorat precipitaţiilor peste limita normală căzute în mai şi

iulie şi corespund Aluviosolurilor gleice din zona Jupani.

LUVOSOLURILE se caracterizează morfologic prin prezenţa orizontului A ocric (Ao)

urmat de orizontul eluvial E luvic (El) sau E albic (Ea) şi orizontul B argic (Bt), cu grad de

saturaţie în baze (V) peste 53%, cel puţin într-un suborizont din partea superioară; nu prezintă

schimbare texturală bruscă (între E şi Bt pe mai puţin 7,5 mm). Pot să prezinte pe lângă orizonturile

menţionate orizont O, orizont vertic (y) proprietăţi stagnice intense (w) sub 50 cm, proprietăţi
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gleice (Gr) sub 50 cm, schimbare texturală semibruscă (pe 7,5-15 cm) sau trecere glosică

(albeluvică). Luvosolurile includ următoarele unităţi de sol din clasificarea anterioară (SRCS

1980): sol brun luvic, sol brun roşcat luvic, luvisolul albic; aceste unităţi se regăsesc ca subunităţi

ale luvosolului în actuala taxonomie.

Solul Luvosol stagnic, stagnogleizat slab, dezvoltat pe materiale de dezagregare alterare in

situ mijlocii, lut mediu/lut argilos mediu de la FÂRDEA, este specific solurilor zonale din zonă.

În anul 2014  densitatea aparentă a crescut de la 1.29 g/cm3 în stratul arat la 1.53 g/cm3 în

stratul restictiv, respectiv de la mică la mijlocie (tabelul 6.69. şi figura 6.18.).

Porozitatea totală a variat între 50,57 % în stratul arat şi 42,91 % în stratul restictiv,

respectiv mare spre mică cu o uşoară scădere în toamnă (tabelul 6.70. şi figura 6.18.).

Gradul de tasare a oscilat între - 3,22 % în stratul arat şi + 13,79 % în stratul restictiv,

respectiv netasat şi moderat tasat de asemenea cu o creştere în toamnă (tabelul 6.71., 6.72. şi figura

6.18.).

Aceste uşoare variaţii ale însuşirilor fizice ale solului s-au datorat precipitaţiilor peste

limita normală căzute în mai şi iulie.

Tabelul 6.37.
Table 6.37.

Densitatea aparentă Da (g/cm3)  la solul Cernoziom tipic, gleizat slab (batigleic), semicarbonatic,

lut mediu / lut mediu, dezvoltat pe materiale fluviatile carbonatice mijlocii.Lovrin 2014

Apparent density (g/cm3) in the typical chernozem, poorly gleyed (batigleyc), semicarbonatic,

medium clay/medium clay, developed on medium carbonatic fluvial materials, Lovrin, 2014

Perioada recoltării
probelor

Adâncimea
(cm)

Da
(g/cm3)

Interpretarea
rezultatelor

0-10 1,20 Foarte mică
10-20 1,24 Foarte mică
20-30 1,35 Mică
30-40 1,48 Mijlocie

Primăvara
(Aprilie-semănat)

40-50 1,40 Mijlocie

0-10 1,23 Foarte mică
10-20 1,27 Mică
20-30 1,48 Mijlocie

30-40 1,48 Mijlocie

Vara
(Iulie-formarea
bobului)

40-50 1,43 Mijlocie

0-10 1,39 Mică
10-20 1,33 Mică
20-30 1,48 Mijlocie

30-40 1,47 Mijlocie

Toamna
(Septembrie-
recoltare)

40-50 1,44 Mijlocie
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Tabelul 6.38.
Table 6.38.

Porozitatea totală PT (%) la solul Cernoziom tipic, gleizat slab (batigleic), semicarbonatic,

lut mediu / lut mediu, dezvoltat pe materiale fluviatile carbonatice mijlocii.Lovrin 2014

Total porosity (%) in the typical chernozem, poorly gleyed (batigleyc), semicarbonatic, medium

clay/medium clay, developed on medium carbonatic fluvial materials, Lovrin, 2014

Perioada recoltării
probelor

Adâncimea
(cm)

PT
(%)

Interpretarea
rezultatelor

0-10 54,37 Foarte mare
10-20 52,85 Mare
20-30 49,06 Mare
30-40 44,15 Mijlocie

Primăvara
(Aprilie-semănat)

40-50 47,57 Mijlocie
0-10 53,23 Mare

10-20 51,71 Mare
20-30 44,15 Mijlocie
30-40 44,15 Mijlocie

Vara
(Iulie-formarea
bobului)

40-50 46,44 Mijlocie
0-10 47,15 Mijlocie

10-20 49,43 Mare
20-30 44,15 Mijlocie
30-40 44,52 Mijlocie

Toamna
(Septembrie-
recoltare)

40-50 46,07 Mijlocie

Tabelul 6.39.
Table 6.39.

Gradul de tasare GT (%) la solul Cernoziom tipic, gleizat slab (batigleic), semicarbonatic, lut

mediu / lut mediu, dezvoltat pe materiale fluviatile carbonatice mijlocii.Lovrin 2014

Setting degree (%)in the typical chernozem, poorly gleyed (batigleyc), semicarbonatic, medium

clay/medium clay, developed on medium carbonatic fluvial materials, Lovrin, 2014

Perioada recoltării
probelor

Adâncimea
(cm)

GT
(%)

Interpretarea
rezultatelor

0-10 -10,28 Netasat
10-20 -3,6 Netasat
20-30 0,26 Slab tasat
30-40 10,24 Slab tasat

Primăvara
(Aprilie-semănat)

40-50 3,55 Slab tasat
0-10 -7,96 Netasat

10-20 -4,88 Netasat
20-30 10,24 Slab tasat
30-40 10,24 Slab tasat

Vara
(Iulie-formarea
bobului)

40-50 5,84 Slab tasat
0-10 4,37 Slab tasat

10-20 -0,26 Netasat
20-30 10,24 Slab tasat
30-40 9,73 Slab tasat

Toamna
(Septembrie-recoltare)

40-50 6,59 Slab tasat
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Tabelul 6.40.
Table 6.40.

Densitatea aparentă Da (g/cm3),  Porozitatea totală PT (%)  şi Gradul de tasare GT (%) la
solul Cernoziom tipic, gleizat slab (batigleic), semicarbonatic, lut mediu / lut mediu,
dezvoltat pe materiale fluviatile carbonatice mijlocii.Lovrin 2014

Apparent density (g/cm3), total porosity (%) and setting degree (%) in the typical
chernozem, poorly gleyed (batigleyc), semicarbonatic, medium clay/medium clay, developed on
medium carbonatic fluvial materials, Lovrin, 2013

Perioada recoltării
probelor

Adâncimea
(cm)

Da
(g/cm3)

PT
(%)

GT
(%)

0-10 1,20 54,37 -10,28
10-20 1,24 52,85 -3,6
20-30 1,35 49,06 0,26
30-40 1,48 44,15 10,24

Primăvara
(Aprilie-semănat)

40-50 1,40 47,57 3,55
0-10 1,23 53,23 -7,96

10-20 1,27 51,71 -4,88
20-30 1,48 44,15 10,24
30-40 1,48 44,15 10,24

Vara
(Iulie-formarea
bobului)

40-50 1,43 46,44 5,84
0-10 1,39 47,15 4,37

10-20 1,33 49,43 -0,26
20-30 1,48 44,15 10,24
30-40 1,47 44,52 9,73

Toamna
(Septembrie-
recoltare)

40-50 1,44 46,07 6,59
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Tabelul 6.41

Table 6.41..
Densitatea aparentă Da (g/cm3)  la solul Cernoziom tipic, gleizat slab, salinizat slab  cu

salinizare slabă sub 100 cm, sodicizat slab  cu sodicizare  slabă sub 100 cm, epicalcaric, extrem de
profund, dezvoltat pe depozite loessoide mijlocii,lut argilos mediu/lut mediu.Beba Veche 2014

Apparent density (g/cm3) in the typical chernozem, poorly gleyed, poorly salinised below
100 cm, poorly sodicised below 100 cm, epicalcaric, extremely deep, developed on medium
loessoid deposits, medium loamy clay/medium clay, Beba Veche, 2014

Perioada recoltării
probelor

Adâncimea
(cm)

Da
(g/cm3)

Interpretarea
rezultatelor

0-10 1,25 Mică
10-20 1,28 Mică
20-30 1,53 Mare
30-40 1,61 Mare

Primăvara
(Aprilie-semănat)

40-50 1,60 Mare
0-10 1,26 Mică

10-20 1,29 Mică
20-30 1,55 Mare
30-40 1,63 Mare

Vara
(Iulie-formarea
bobului)

40-50 1,62 Mare
0-10 1,32 Mijlocie

10-20 1,31 Mică
20-30 1,57 Mare
30-40 1,64 Mare

Toamna
(Septembrie-
recoltare)

40-50 1,62 Mare

Tabelul 6.42
Table 6.42.

Porozitatea totală PT (%)  la solul Cernoziom tipic, gleizat slab, salinizat slab  cu salinizare
slabă sub 100 cm, sodicizat slab  cu sodicizare  slabă sub 100 cm, epicalcaric, extrem de profund,
dezvoltat pe depozite loessoide mijlocii,lut argilos mediu/lut mediu.Beba Veche 2014

Total porosity (%) in the typical chernozem, poorly gleyed, poorly salinised below 100 cm,
poorly sodicised below 100 cm, epicalcaric, extremely deep, developed on medium loessoid
deposits, medium loamy clay/medium clay, Beba Veche, 2013

Perioada recoltării
probelor

Adâncimea
(cm)

PT
(%)

Interpretarea
rezultatelor

0-10 53,00 Mare
10-20 52,06 Mare
20-30 42,91 Mică
30-40 40,14 Mică

Primăvara
(Aprilie-semănat)

40-50 40,74 Mică
0-10 52,63 Mare

10-20 51,68 Mare
20-30 42,16 Mică
30-40 39,40 Mică

Vara
(Iulie-formarea
bobului)

40-50 40,00 Mică
0-10 50,37 Mijlocie

10-20 50,93 Mijlocie
20-30 41,41 Mică
30-40 39,03 Mică

Toamna
(Septembrie-
recoltare)

40-50 40,00 Mică
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Tabelul 6.43.
Table 6.43.

Gradul de tasare GT (%)  la solul Cernoziom tipic, gleizat slab, salinizat slab  cu salinizare slabă
sub 100 cm, sodicizat slab  cu sodicizare  slabă sub 100 cm, epicalcaric, extrem de profund,

dezvoltat pe depozite loessoide mijlocii,lut argilos mediu/lut mediu.Beba Veche 2014
Setting degree (%) in the typical chernozem, poorly gleyed, poorly salinised below 100 cm, poorly

sodicised below 100 cm, epicalcaric, extremely deep, developed on medium loessoid deposits,
medium loamy clay/medium clay, Beba Veche, 2014

Perioada recoltării
probelor

Adâncimea
(cm)

GT
(%)

Interpretarea
rezultatelor

0-10 -4,53 Netasat
10-20 -2,57 Netasat
20-30 15,16 Moderat tasat
30-40 20,09 Puternic tasat

Primăvara
(Aprilie-semănat)

40-50 18,42 Moderat tasat
0-10 -3,80 Netasat

10-20 -4,82 Netasat
20-30 16,64 Moderat tasat
30-40 21,56 Puternic tasat

Vara
(Iulie-formarea
bobului)

40-50 19,90 Puternic tasat
0-10 0,66 Slab tasat

10-20 -0,35 Netasat
20-30 18,12 Moderat tasat
30-40 22,30 Puternic tasat

Toamna
(Septembrie-recoltare)

40-50 19,90 Puternic tasat

Tabelul 6.44.
Table 6.44.

Densitatea aparentă Da (g/cm3),  Porozitatea totală PT (%)  şi Gradul de tasare GT (%) la solul
Cernoziom tipic, gleizat slab, salinizat slab  cu salinizare slabă sub 100 cm, sodicizat slab  cu
sodicizare  slabă sub 100 cm, epicalcaric, extrem de profund, dezvoltat pe depozite loessoide

mijlocii,lut argilos mediu/lut mediu.Beba Veche 2014
Apparent density (g/cm3), total porosity (%) and setting degree (%) in the typical chernozem,

poorly gleyed, poorly salinised below 100 cm, poorly sodicised below 100 m, epicalcaric,
extremely deep, developed on medium loessoid deposits, medium loamy clay/medium clay,

Beba Veche, 2013
Perioada recoltării

probelor
Adâncimea

(cm)
Da

(g/cm3)
PT
(%)

GT
(%)

0-10 1,25 53,00 -4,53
10-20 1,28 52,06 -2,57
20-30 1,53 42,91 15,16
30-40 1,61 40,14 20,09

Primăvara
(Aprilie-semănat)

40-50 1,60 40,74 18,42
0-10 1,26 52,63 -3,80

10-20 1,29 51,68 -4,82
20-30 1,55 42,16 16,64
30-40 1,63 39,40 21,56

Vara
(Iulie-formarea
bobului)

40-50 1,62 40,00 19,90
0-10 1,32 50,37 0,66

10-20 1,31 50,93 -0,35
20-30 1,57 41,41 18,12
30-40 1,64 39,03 22,30

Toamna
(Septembrie-
recoltare)

40-50 1,62 40,00 19,90
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Tabelul 6.45.
Table 6.45.

Densitatea aparentă Da (g/cm3)  la solul Cernoziom tipic, gleizat slab (gleic în adâncime), salinizat
slab cu salinizare slabă sub 100 cm, sodicizat slab cu sodicizare slabă sub 100 cm, levigat slab

(endocalcaric), lut mediu / lut mediu, dezvoltat pe materiale fluviatile carbonatice mijlocii.
Teremia Mare 2014

Apparent density (g/cm3) in the typical chernozem, poorly gleyed (depth gleyc), poorly salinised
below 100 m, poorly sodicised below 100 cm, poorly levigated (endocalcaric), medium

clay/medium clay, developed on medium carbonatic fluvial materials, Teremia Mare, 2014
Perioada recoltării

probelor
Adâncimea

(cm)
Da

(g/cm3)
Interpretarea
rezultatelor

0-10 1,22 Foarte mică
10-20 1,23 Foarte mică
20-30 1,28 Mică
30-40 1,27 Mică

Primăvara
(Aprilie-semănat)

40-50 1,26 Mică
0-10 1,23 Foarte mică

10-20 1,24 Foarte mică
20-30 1,30 Mică
30-40 1,28 Mică

Vara
(Iulie-formarea
bobului)

40-50 1,27 Mică
0-10 1,26 Mică

10-20 1,25 Foarte mică
20-30 1,33 Mică
30-40 1,31 Mică

Toamna
(Septembrie-
recoltare)

40-50 1,29 Mică

Tabelul 6.46.
Table 6.46.

Porozitatea totală PT (%) la solul Cernoziom tipic, gleizat slab (gleic în adâncime), salinizat slab cu
salinizare slabă sub 100 cm, sodicizat slab cu sodicizare slabă sub 100 cm, levigat slab

(endocalcaric), lut mediu / lut mediu, dezvoltat pe materiale fluviatile carbonatice mijlocii.
Teremia Mare 2014

Total porosity (%)in the typical chernozem, poorly gleyed (depth gleyc), poorly salinised below
100 m, poorly sodicised below 100 cm, poorly levigated (endocalcaric), medium clay/medium clay,

developed on medium carbonatic fluvial materials, Teremia Mare, 2013
Perioada recoltării

probelor
Adâncimea

(cm)
PT
(%)

Interpretarea
rezultatelor

0-10 54,31 Foarte mare
10-20 54,10 Foarte mare
20-30 52,24 Mare
30-40 52,61 Mare

Primăvara
(Aprilie-semănat)

40-50 53,33 Mare
0-10 53,93 Foarte mare

10-20 53,73 Foarte mare
20-30 51,49 Mare
30-40 52,24 Mare

Vara
(Iulie-formarea
bobului)

40-50 52,96 Mare
0-10 52,81 Mare

10-20 53,36 Mare
20-30 50,37 Mare
30-40 51,12 Mare

Toamna
(Septembrie-recoltare)

40-50 52,22 Mare
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Tabelul 6.47.
Table 6.47.

Gradul de tasare GT (%)  la solul Cernoziom tipic, gleizat slab (gleic în adâncime), salinizat slab cu
salinizare slabă sub 100 cm, sodicizat slab cu sodicizare slabă sub 100 cm, levigat slab

(endocalcaric), lut mediu / lut mediu, dezvoltat pe materiale fluviatile carbonatice mijlocii.
Teremia Mare 2014

Setting degree (%) in the typical chernozem, poorly gleyed (depth gleyc), poorly salinised below
100 m, poorly sodicised below 100 cm, poorly levigated (endocalcaric), medium clay/medium clay,

developed on medium carbonatic fluvial materials, Teremia Mare, 2014
Perioada recoltării

probelor
Adâncimea

(cm)
GT
(%)

Interpretarea
rezultatelor

0-10 -9,68 Netasat
10-20 -9,51 Netasat
20-30 -6,10 Netasat
30-40 -6,74 Netasat

Primăvara
(Aprilie-semănat)

40-50 -8,06 Netasat
0-10 -8,92 Netasat

10-20 -8,76 Netasat
20-30 -4,57 Netasat
30-40 -5,99 Netasat

Vara
(Iulie-formarea
bobului)

40-50 -7,31 Netasat
0-10 -6,65 Netasat

10-20 -8,01 Netasat
20-30 -2,30 Netasat
30-40 -3,72 Netasat

Toamna
(Septembrie-recoltare)

40-50 -5,81 Netasat

Tabelul 6.48.
Table 6.48.

Densitatea aparentă Da (g/cm3),  Porozitatea totală PT (%)  şi Gradul de tasare GT (%)  la solul
Cernoziom tipic, gleizat slab (gleic în adâncime), salinizat slab cu salinizare slabă sub 100 cm,
sodicizat slab cu sodicizare slabă sub 100 cm, levigat slab (endocalcaric), lut mediu / lut mediu,

dezvoltat pe materiale fluviatile carbonatice mijlocii.Teremia Mare 2014
Apparent density (g/cm3), total porosity (%) and setting degree (%)in the typical chernozem, poorly

gleyed (depth gleyc), poorly salinised below 100 cm, poorly sodicised below 100 m, poorly
levigated (endocalcaric), medium clay/medium clay, developed on medium carbonatic fluvial

materials, Teremia Mare, 2013
Perioada recoltării

probelor
Adâncimea

(cm)
Da

(g/cm3)
PT
(%)

GT
(%)

0-10 1,22 54,31 -9,68
10-20 1,23 54,10 -9,51
20-30 1,28 52,24 -6,10
30-40 1,27 52,61 -6,74

Primăvara
(Aprilie-semănat)

40-50 1,26 53,33 -8,06
0-10 1,23 53,93 -8,92

10-20 1,24 53,73 -8,76
20-30 1,30 51,49 -4,57
30-40 1,28 52,24 -5,99

Vara
(Iulie-formarea
bobului)

40-50 1,27 52,96 -7,31
0-10 1,26 52,81 -6,65

10-20 1,25 53,36 -8,01
20-30 1,33 50,37 -2,30
30-40 1,31 51,12 -3,72

Toamna
(Septembrie-
recoltare)

40-50 1,29 52,22 -5,81
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Tabelul 6.49.
Table 6.49.

Densitatea aparentă Da (g/cm3)  la solul Cernoziom cambic, freatic umed, salinizat în adâncime cu
salinizare slabă sub 100 cm, sodicizat în adâncime cu sodicizare slabă sub 100 cm, slab levigat

(endocalcaric), lut nisipos mijlociu / lut nisipos mijlociu, dezvoltat pe materiale fluviatile
carbonatice mijlocii.Comloşu Mic 2014

Apparent density (g/cm3) in the cambic chernozem, moist phreatic, depth salinised below 100 cm,
poorly levigated (endocalcaric), medium sandy clay/medium sandy clay, developed on medium

carbonatic fluvial materials, Comloşu Mic, 2014
Perioada recoltării

probelor
Adâncimea

(cm)
Da

(g/cm3)
Interpretarea
rezultatelor

0-10 1,19 Foarte mică
10-20 1,23 Foarte mică
20-30 1,46 Mijlocie
30-40 1,40 Mică

Primăvara
(Aprilie-semănat)

40-50 1,33 Foarte mică
0-10 1,28 Foarte mică

10-20 1,30 Foarte mică
20-30 1,47 Mijlocie
30-40 1,41 Mică

Vara
(Iulie-formarea
bobului)

40-50 1,38 Mică
0-10 1,37 Mică

10-20 1,33 Foarte mică
20-30 1,49 Mijlocie
30-40 1,43 Mică

Toamna
(Septembrie-recoltare)

40-50 1,40 Mică

Tabelu 6.50.
Table 6.50

Porozitatea totală PT (%)  la solul Cernoziom tipic, gleizat slab (gleic în adâncime), salinizat slab
cu salinizare slabă sub 100 cm, sodicizat slab cu sodicizare slabă sub 100 cm, levigat slab

(endocalcaric), lut mediu / lut mediu, dezvoltat pe materiale fluviatile carbonatice mijlocii.Comloşu
Mic 2014

Total porosity (%) in the cambic chernozem, moist phreatic, depth salinised below 100 cm, poorly
levigated (endocalcaric), medium sandy clay/medium sandy clay, developed on medium carbonatic

fluvial materials, Comloşu Mic, 2013
Perioada recoltării

probelor
Adâncimea

(cm)
PT
(%)

Interpretarea
rezultatelor

0-10 54,58 Foarte mare
10-20 53,23 Foarte mare
20-30 44,70 Mijlocie
30-40 47,38 Mare

Primăvara
(Aprilie-semănat)

40-50 50,19 Mare
0-10 51,15 Mare

10-20 50,57 Mare
20-30 44,32 Mijlocie
30-40 46,99 Mare

Vara
(Iulie-formarea

bobului)

40-50 48,31 Mare
0-10 47,71 Mare

10-20 49,43 Mare
20-30 43,56 Mijlocie
30-40 46,24 Mijlocie

Toamna
(Septembrie-

recoltare)

40-50 47,57 Mare
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Tabelul 6.51.
Table 6.51.

Gradul de tasare GT (%)  la solul Cernoziom tipic, gleizat slab (gleic în adâncime),
salinizat slab cu salinizare slabă sub 100 cm, sodicizat slab cu sodicizare slabă sub 100 cm,

levigat slab (endocalcaric), lut mediu / lut mediu, dezvoltat pe materiale fluviatile
carbonatice mijlocii.Comloşu Mic 2014

Total porosity (%) in the cambic chernozem, moist phreatic, depth salinised below 100 cm, poorly
levigated (endocalcaric), medium sandy clay/medium sandy clay, developed on medium carbonatic

fluvial materials, Comloşu Mic, 2014
Perioada recoltării

probelor
Adâncimea

(cm)
GT
(%)

Interpretarea
rezultatelor

0-10 -13,67 Afânat
10-20 -10,82 Afânat
20-30 7,56 Slab tasat
30-40 1,22 Slab tasat

Primăvara
(Aprilie-semănat)

40-50 -4,71 Netasat
0-10 6,53 Slab tasat

10-20 -5,28 Netasat
20-30 8,35 Slab tasat
30-40 2,04 Slab tasat

Vara
(Iulie-formarea
bobului)

40-50 -0,78 Netasat
0-10 0,64 Slab tasat

10-20 -2,91 Netasat
20-30 9,92 Slab tasat
30-40 3,60 Slab tasat

Toamna
(Septembrie-
recoltare)

40-50 0,76 Slab tasat

Tabelul 6.52.
Table 6.52.

Densitatea aparentă Da (g/cm3),  porozitatea totală PT (%)  şi gradul de tasare GT (%)  la
solul Cernoziom tipic, gleizat slab (gleic în adâncime), salinizat slab cu salinizare slabă sub

100 cm, sodicizat slab cu sodicizare slabă sub 100 cm, levigat slab (endocalcaric), lut
mediu / lut mediu, dezvoltat pe materiale fluviatile carbonatice mijlocii.Comloşu Mic 2014
Apparent density (g/cm3), total porosity (%) and setting degree (%) in the cambic chernozem, moist

phreatic, depth salinised below 100 cm, poorly levigated (endocalcaric), medium sandy
clay/medium sandy clay, developed on medium carbonatic fluvial materials, Comloşu Mic, 2014

Perioada recoltării
probelor

Adâncimea
(cm)

Da
(g/cm3)

PT
(%)

GT
(%)

0-10 1,19 54,58 -13,67
10-20 1,23 53,23 -10,82
20-30 1,46 44,70 7,56
30-40 1,40 47,38 1,22

Primăvara
(Aprilie-semănat)

40-50 1,33 50,19 -4,71
0-10 1,28 51,15 6,53
10-20 1,30 50,57 -5,28
20-30 1,47 44,32 8,35
30-40 1,41 46,99 2,04

Vara
(Iulie-formarea
bobului)

40-50 1,38 48,31 -0,78
0-10 1,37 47,71 0,64
10-20 1,33 49,43 -2,91
20-30 1,49 43,56 9,92
30-40 1,43 46,24 3,60

Toamna
(Septembrie-
recoltare)

40-50 1,40 47,57 0,76
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Tabelul 6.53.
Table 6.53.

Densitatea aparentă Da (g/cm3)  la solul  Preluvosol vertic, lut argilos mediu / lut argilos
mediu, dezvoltat pe materiale eluviale necarbonatice mijlociu fine.Giarmata 2014

Apparent density (g/cm3) in the vertic preluvosoil, medium loamy clay/medium loamy clay,
developed on medium fine non-carbonatic eluvial materials, Giarmata, 2014

Perioada recoltării probelor Adâncimea
(cm)

Da
(g/cm3)

Interpretarea
rezultatelor

0-10 1,12 Foarte mică
10-20 1,15 Foarte mică
20-30 1,48 Mare
30-40 1,46 Mare

Primăvara
(Aprilie-semănat)

40-50 1,50 Mare
0-10 1,18 Foarte mică

10-20 1,17 Foarte mică
20-30 1,51 Mare
30-40 1,48 Mare

Vara
(Iulie-formarea bobului)

40-50 1,53 Mare
0-10 1,20 Mică

10-20 1,21 Mică
20-30 1,55 Mare
30-40 1,52 Mare

Toamna
(Septembrie-recoltare)

40-50 1,58 Mare

Tabelul 6.54.
Table 6.54.

Porozitatea totală PT (%) la solul  Preluvosol vertic, lut argilos mediu / lut argilos mediu,
dezvoltat pe materiale eluviale necarbonatice mijlociu fine.Giarmata 2014

Total porosity (%) in the vertic preluvosoil, medium loamy clay/medium loamy clay, developed on
medium fine non-carbonatic eluvial materials, Giarmata, 2014

Perioada recoltării
probelor

Adâncimea
(cm)

PT
(%)

Interpretarea
rezultatelor

0-10 55,73 Mare
10-20 54,72 Mare
20-30 41,96 Mică
30-40 42,97 Mică

Primăvara
(Aprilie-semănat)

40-50 41,86 Mică
0-10 53,36 Mare

10-20 53,94 Mare
20-30 40,78 Foarte mică
30-40 42,19 Mică

Vara
(Iulie-formarea
bobului)

40-50 40,70 Foarte mică
0-10 52,57 Mare

10-20 52,36 Mare
20-30 39,22 Foarte mică
30-40 40,63 Foarte mică

Toamna
(Septembrie-
recoltare)

40-50 38,76 Foarte mică
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Tabelul 6.55.
Table 6.55.

Gradul de tasare GT (%)  la solul  Preluvosol vertic, lut argilos mediu / lut argilos
mediu, dezvoltat pe materiale eluviale necarbonatice mijlociu fine.Giarmata 2014

Setting degree (%) in the vertic preluvosoil, medium loamy clay/medium loamy clay,
developed on medium fine non-carbonatic eluvial materials, Giarmata, 2014

Perioada recoltării
probelor

Adâncimea
(cm)

GT
(%)

Interpretarea
rezultatelor

0-10 -9,80 Netasat
10-20 -7,78 Netasat
20-30 17,36 Moderat tasat
30-40 15,42 Moderat tasat

Primăvara
(Aprilie-semănat)

40-50 18,02 Moderat tasat
0-10 -5,13 Netasat

10-20 -6,24 Netasat
20-30 19,70 Puternic tasat
30-40 16,95 Moderat tasat

Vara
(Iulie-formarea
bobului)

40-50 20,30 Puternic tasat
0-10 -3,58 Netasat

10-20 -3.13 Netasat
20-30 22,77 Puternic tasat
30-40 20,02 Puternic tasat

Toamna
(Septembrie-
recoltare)

40-50 24,09 Puternic tasat

Tabelul 6.56.
Table 6.56.

Densitatea aparentă Da (g/cm3),  Porozitatea totală PT (%)  şi Gradul de tasare GT (%) la solul
Preluvosol vertic, lut argilos mediu / lut argilos mediu, dezvoltat pe materiale eluviale

necarbonatice mijlociu fine.Giarmata 2014
Apparent density (g/cm3), total porosity (%) and setting degree (%) in the vertic preluvosoil,
medium loamy clay/medium loamy clay, developed on medium fine non-carbonatic eluvial

materials, Giarmata, 2014
Perioada recoltării

probelor
Adâncimea

(cm)
Da

(g/cm3)
PT
(%)

GT
(%)

0-10 1,12 55,73 -9,80
10-20 1,15 54,72 -7,78
20-30 1,48 41,96 17,36
30-40 1,46 42,97 15,42

Primăvara
(Aprilie-semănat)

40-50 1,50 41,86 18,02
0-10 1,18 53,36 -5,13

10-20 1,17 53,94 -6,24
20-30 1,51 40,78 19,70
30-40 1,48 42,19 16,95

Vara
(Iulie-formarea
bobului)

40-50 1,53 40,70 20,30
0-10 1,20 52,57 -3,58

10-20 1,21 52,36 -3.13
20-30 1,55 39,22 22,77
30-40 1,52 40,63 20,02

Toamna
(Septembrie-
recoltare)

40-50 1,58 38,76 24,09
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Tabelul 6.57.
Table 6.57.

Densitatea aparentă Da (g/cm3) la solul Eutricambosol amfigleic, gleizat moderat
(batigleic), stagnogleizat puternic (epihipostagnic), lut mediu / lut mediu, dezvoltat pe

materiale coluviale  necarbonatice mijlocii.Fibiş 2014
Apparent density (g/cm3) in the amphygleyc eutricambosoil, medium gleyed (batigleyc), strongly
stagnogleyic (epihipostagnic), medium loam/medium loam, developed on medium non-carbonatic

coluvial materials, Fibiş, 2013
Perioada recoltării

probelor
Adâncimea

(cm)
Da

(g/cm3)
Interpretarea
rezultatelor

0-10 1,13 Foarte mică
10-20 1,15 Foarte mică
20-30 1,40 Mijlocie
30-40 1,52 Mijlocie

Primăvara
(Aprilie-semănat)

40-50 1,55 Mare
0-10 1,14 Foarte mică

10-20 1.17 Foarte mică
20-30 1,42 Mijlocie
30-40 1,54 Mare

Vara
(Iulie-formarea
bobului)

40-50 1,58 Mare
0-10 1,16 Foarte mică

10-20 1,19 Foarte mică
20-30 1,46 Mijlocie
30-40 1,57 Mare

Toamna
(Septembrie-recoltare)

40-50 1,60 Mare

Tabelul 6.58.
Table 6.58.

Porozitatea totală PT (%)  la solul Eutricambosol amfigleic, gleizat moderat (batigleic),
stagnogleizat puternic (epihipostagnic), lut mediu / lut mediu, dezvoltat pe materiale coluviale

necarbonatice mijlocii.Fibiş 2014
Total porosity (%) in the amphygleyic eutricambosoil, medium gleyed (batigleyc), strongly

stagnogleyic (epihipostagnic), medium loam/medium loam, developed on medium non-carbonatic
coluvial materials, Fibiş, 2013

Perioada recoltării
probelor

Adâncimea
(cm)

PT
(%)

Interpretarea
rezultatelor

0-10 57,36 Foarte mare

10-20 56,93 Foarte mare
20-30 47,96 Mijlocie
30-40 43,70 Mijlocie

Primăvara
(Aprilie-semănat)

40-50 42,80 Mică
0-10 56,98 Foarte mare

10-20 56,18 Foarte mare
20-30 47,21 Mijlocie
30-40 42,96 Mică

Vara
(Iulie-formarea
bobului)

40-50 41,70 Mică
0-10 56,23 Foarte mare

10-20 55,43 Foarte mare
20-30 45,72 Mijlocie
30-40 41,85 Mică

Toamna
(Septembrie-recoltare)

40-50 40,96 Mică
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Tabelul 6.59.
Table 6.59.

Gradul de tasare GT (%)  la solul Eutricambosol amfigleic, gleizat moderat (batigleic),
stagnogleizat puternic (epihipostagnic), lut mediu / lut mediu, dezvoltat pe materiale coluviale

necarbonatice mijlocii.Fibiş 2014
Setting degree (%) in the amphygleyic eutricambosoil, medium gleyed (batigleyc), strongly

stagnogleyic (epihipostagnic), medium loam/medium loam, developed on medium non-carbonatic
coluvial materials, Fibiş, 2014

Perioada recoltării
probelor

Adâncimea
(cm)

GT
(%)

Interpretarea
rezultatelor

0-10 -14,45 Afânat

10-20 -13,55 Afânat
20-30 4,46 Slab tasat
30-40 12,41 Moderat tasat

Primăvara
(Aprilie-semănat)

40-50 14,01 Moderat tasat
0-10 -13,69 Afânat

10-20 -12,06 Afânat
20-30 5,96 Slab tasat
30-40 13,89 Moderat tasat

Vara
(Iulie-formarea
bobului)

40-50 16,22 Moderat tasat
0-10 -12,19 Afânat

10-20 -10,56 Afânat
20-30 8,93 Slab tasat
30-40 16,12 Moderat tasat

Toamna
(Septembrie-
recoltare)

40-50 17,71 Moderat tasat

Tabelul 6.60.
Table 6.60.

Densitatea aparentă Da (g/cm3),  porozitatea totală PT (%)  şi gradul de tasare GT (%)  la
solul Eutricambosol amfigleic, gleizat moderat (batigleic), stagnogleizat puternic

(epihipostagnic), lut mediu / lut mediu, dezvoltat pe materiale coluviale  necarbonatice
mijlocii.Fibiş 2014

Apparent density (g/cm3), total porosity (%) and setting degree (%) in the amphygleyic
eutricambosoil, medium gleyed (batigleyc), strongly stagnogleyic (epihipostagnic), medium
loam/medium loam, developed on medium non-carbonatic coluvial materials, Fibiş, 2014

Perioada
recoltării probelor

Adâncimea
(cm)

Da
(g/cm3)

PT
(%)

GT
(%)

0-10 1,13 57,36 -14,45
10-20 1,15 56,93 -13,55
20-30 1,40 47,96 4,46
30-40 1,52 43,70 12,41

Primăvara
(Aprilie-semănat)

40-50 1,55 42,80 14,01
0-10 1,14 56,98 -13,69

10-20 1.17 56,18 -12,06
20-30 1,42 47,21 5,96
30-40 1,54 42,96 13,89

Vara
(Iulie-formarea
bobului)

40-50 1,58 41,70 16,22
0-10 1,16 56,23 -12,19

10-20 1,19 55,43 -10,56
20-30 1,46 45,72 8,93
30-40 1,57 41,85 16,12

Toamna
(Septembrie-
recoltare)

40-50 1,60 40,96 17,71
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Tabelul 6.61.
Table 6.61.

Densitatea aparentă Da (g/cm3) la solul Luvosol albic-stagnic, stagnogleizat puternic (endostagnic),
lut nisipos mijlociu / lut mediu, dezvoltat pe materiale eluviale necarbonatice mijlocii.

Sudriaş 2014
Apparent density (g/cm3) in the albic-stagnic, strongly stagnogleyic (endostagnic), medium sandy

loam/medium loam, developed on medium non-carbonatic eluvial materials, Sudriaş, 2014
Perioada recoltării
probelor

Adâncimea
(cm)

Da
(g/cm3)

Interpretarea
rezultatelor

0-10 1,20 Foarte mică
10-20 1,25 Foarte mică
20-30 1,64 Mare
30-40 1,56 Mare

Primăvara
(Aprilie-semănat)

40-50 1,58 Mare
0-10 1,24 Foarte mică

10-20 1,28 Foarte mică
20-30 1,66 Mare
30-40 1,59 Mare

Vara
(Iulie-formarea
bobului)

40-50 1,61 Mare
0-10 1,29 Foarte mică

10-20 1,33 Foarte mică
20-30 1,68 Mare
30-40 1,61 Mare

Toamna
(Septembrie-
recoltare)

40-50 1,63 Mare

Tabelul 6.62.
Table 6.62.

Porozitatea totală PT (%)  la solul Luvosol albic-stagnic, stagnogleizat puternic (endostagnic), lut
nisipos mijlociu / lut mediu, dezvoltat pe materiale eluviale necarbonatice mijlocii.Sudriaş 2014

Total porosity (%) in the albic-stagnic, strongly stagnogleyic (endostagnic), medium sandy
loam/medium loam, developed on medium non-carbonatic eluvial materials, Sudriaş, 2014

Perioada recoltării
probelor

Adâncimea
(cm)

PT
(%)

Interpretarea
rezultatelor

0-10 55,22 Foarte mare
10-20 53,53 Foarte mare
20-30 39,26 Mică
30-40 42,44 Mică

Primăvara
(Aprilie-semănat)

40-50 41,91 Mică
0-10 53,73 Foarte mare

10-20 52,42 Foarte mare
20-30 38,52 Mică
30-40 41,33 Mică

Vara
(Iulie-formarea
bobului)

40-50 40,81 Mică
0-10 51,87 Foarte mare

10-20 50,56 Mare
20-30 37,78 Mică
30-40 40,59 Mică

Toamna
(Septembrie-
recoltare)

40-50 40,07 Mică
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Tabelul 6.63.
Table 6.63.

Gradul de tasare GT (%)  la solul Luvosol albic-stagnic, stagnogleizat puternic (endostagnic), lut
nisipos mijlociu / lut mediu, dezvoltat pe materiale eluviale necarbonatice mijlocii.Sudriaş 2014

Setting degree (%) in the albic-stagnic, strongly stagnogleyic (endostagnic), medium sandy
loam/medium loam, developed on medium non-carbonatic eluvial materials, Sudriaş, 2014

Perioada recoltării
probelor

Adâncimea
(cm)

GT
(%)

Interpretarea
rezultatelor

0-10 -14,73 Afânat
10-20 -11,30 Afânat
20-30 18,26 Puternic tasat
30-40 13,52 Moderat tasat

Primăvara
(Aprilie-semănat)

40-50 14,69 Moderat tasat
0-10 -11,64 Afânat

10-20 -9,00 Netasat
20-30 19,80 Puternic tasat
30-40 15,78 Moderat tasat

Vara
(Iulie-formarea
bobului)

40-50 16,92 Moderat tasat
0-10 -7,77 Netasat

10-20 -5,12 Netasat
20-30 21,34 Puternic tasat
30-40 17,29 Moderat tasat

Toamna
(Septembrie-
recoltare)

40-50 18,43 Puternic tasat

Tabelul 6.64.
Table 6.64.

Densitatea aparentă Da (g/cm3), porozitatea totală PT (%)  şi gradul de tasare GT (%)la
solul Luvosol albic-stagnic, stagnogleizat puternic (endostagnic), lut nisipos mijlociu / lut mediu,
dezvoltat pe materiale eluviale necarbonatice mijlocii.Sudriaş 2014

Apparent density (g/cm3), total porosity (%) and setting degree (%) in the albic-stagnic,
strongly stagnogleyic (endostagnic), medium sandy loam/medium loam, developed on medium
non-carbonatic eluvial materials, Sudriaş, 2014

Perioada recoltării
probelor

Adâncimea
(cm)

Da
(g/cm3)

PT
(%)

GT
(%)

0-10 1,20 55,22 -14,73
10-20 1,25 53,53 -11,30
20-30 1,64 39,26 18,26
30-40 1,56 42,44 13,52

Primăvara
(Aprilie-semănat)

40-50 1,58 41,91 14,69
0-10 1,24 53,73 -11,64

10-20 1,28 52,42 -9,00
20-30 1,66 38,52 19,80
30-40 1,59 41,33 15,78

Vara
(Iulie-formarea
bobului)

40-50 1,61 40,81 16,92
0-10 1,29 51,87 -7,77

10-20 1,33 50,56 -5,12
20-30 1,68 37,78 21,34
30-40 1,61 40,59 17,29

Toamna
(Septembrie-
recoltare)

40-50 1,63 40,07 18,43
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Tabelul 6.65.
Table 6.65.

Densitatea aparentă Da (g/cm3) la solul Aluviosol gleic, gleizat puternic (batigleic), proxicalcaric,
lut mediu / lut nisipos mijlociu, dezvoltat pe materiale fluviatile carbonatice mijlocii.Jupani 2014

Apparent density (g/cm3) in the gleyc aluviosoil, strongly gleyed (batigleyc), proxicalcaric,
medium loam/medium sandy loam, developed on medium carbonatic fluvial materials,

Jupani, 2013
Perioada recoltării

probelor
Adâncimea

(cm)
Da

(g/cm3)
Interpretarea
rezultatelor

0-10 1,15 Foarte mică
10-20 1,19 Foarte mică
20-30 1,44 Mijlocie
30-40 1,48 Mijlocie

Primăvara
(Aprilie-semănat)

40-50 1,50 Mijlocie
0-10 1,18 Foarte mică

10-20 1,21 Foarte mică
20-30 1,45 Mijlocie
30-40 1,52 Mijlocie

Vara
(Iulie-formarea
bobului)

40-50 1,54 Mijlocie
0-10 1,20 Foarte mică

10-20 1,23 Foarte mică
20-30 1,48 Mijlocie
30-40 1,55 Mijlocie

Toamna
(Septembrie-
recoltare)

40-50 1,57 Mijlocie

Tabelul 6.66.
Table 6.66.

Porozitatea totală PT (%) la solul Aluviosol gleic, gleizat puternic (batigleic), proxicalcaric, lut
mediu / lut nisipos mijlociu, dezvoltat pe materiale fluviatile carbonatice mijlocii.Jupani 2014
Total porosity (%) in the gleyc aluviosoil, strongly gleyed (batigleyc), proxicalcaric, medium
loam/medium sandy loam, developed on medium carbonatic fluvial materials, Jupani, 2014

Perioada recoltării
probelor

Adâncimea
(cm)

PT
(%)

Interpretarea
rezultatelor

0-10 57,09 Foarte mare
10-20 55,76 Foarte mare
20-30 46,67 Mijlocie
30-40 45,39 Mijlocie

Primăvara
(Aprilie-semănat)

40-50 44,85 Mijlocie
0-10 55,97 Foarte mare

10-20 55,02 Foarte mare
20-30 46,30 Mijlocie
30-40 43,91 Mijlocie

Vara
(Iulie-formarea
bobului)

40-50 43,38 Mijlocie
0-10 55,22 Foarte mare

10-20 54,28 Foarte mare
20-30 45,19 Mijlocie
30-40 42,80 Mijlocie

Toamna
(Septembrie-
recoltare)

40-50 42,28 Mijlocie
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Tabelul 6.67.
Table 6.67.

Gradul de tasare GT (%)la solul Aluviosol gleic, gleizat puternic (batigleic), proxicalcaric,
lut mediu / lut nisipos mijlociu, dezvoltat pe materiale fluviatile carbonatice mijlocii.

Jupani 2014
Setting degree (%) in the gleyc aluviosoil, strongly gleyed (batigleyc), proxicalcaric, medium
loam/medium sandy loam, developed on medium carbonatic fluvial materials, Jupani, 2014

Perioada recoltării
probelor

Adâncimea
(cm)

GT
(%)

Interpretarea
rezultatelor

0-10 -16,37 Afânat
10-20 -13,62 Afânat
20-30 3,69 Slab tasat
30-40 5,95 Slab tasat

Primăvara
(Aprilie-semănat)

40-50 6,75 Slab tasat
0-10 -14,09 Afânat

10-20 -12,11 Afânat
20-30 4,45 Slab tasat
30-40 9,01 Slab tasat

Vara
(Iulie-formarea
bobului)

40-50 9,81 Slab tasat
0-10 -12,56 Afânat

10-20 -10,61 Afânat
20-30 6,74 Slab tasat
30-40 11,31 Moderat tasat

Toamna
(Septembrie-
recoltare)

40-50 12,09 Moderat tasat

Tabelul 6.68.
Table 6.68.

Densitatea aparentă Da (g/cm3),  porozitatea totală PT (%)  şi gradul de tasare GT (%)  la
solul Aluviosol gleic, gleizat puternic (batigleic), proxicalcaric, lut mediu / lut nisipos

mijlociu, dezvoltat pe materiale fluviatile carbonatice mijlocii.Jupani 2014
Apparent density (g/cm3), total porosity (%) and setting degree (%) in the gleyc aluviosoil, strongly

gleyed (batigleyc), proxicalcaric, medium loam/medium sandy loam, developed on medium
carbonatic fluvial materials, Jupani, 2014

Perioada
recoltării probelor

Adâncimea
(cm)

Da
(g/cm3)

PT
(%)

GT
(%)

0-10 1,15 57,09 -16,37
10-20 1,19 55,76 -13,62
20-30 1,44 46,67 3,69
30-40 1,48 45,39 5,95

Primăvara
(Aprilie-semănat)

40-50 1,50 44,85 6,75
0-10 1,18 55,97 -14,09

10-20 1,21 55,02 -12,11
20-30 1,45 46,30 4,45
30-40 1,52 43,91 9,01

Vara
(Iulie-formarea
bobului)

40-50 1,54 43,38 9,81
0-10 1,20 55,22 -12,56

10-20 1,23 54,28 -10,61
20-30 1,48 45,19 6,74
30-40 1,55 42,80 11,31

Toamna
(Septembrie-
recoltare)

40-50 1,57 42,28 12,09
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Tabelul 6.69.
Table 6.69.

Densitatea aparentă Da (g/cm3) la solul Luvosol stagnic, stagnogleizat slab, dezvoltat pe materiale
de dezagregare alterare in situ mijlocii, lut mediu/lut argilos mediu.Fârdea 2014

Apparent density (g/cm3) in the stagnic luvosoil, poorly stagnogleyic, developed on medium in situ
disaggregation alteration materials, medium loam/medium loam, Fârdea, 2014

Perioada recoltării
probelor

Adâncimea
(cm)

Da
(g/cm3)

Interpretarea
rezultatelor

0-10 1,29 Mică
10-20 1,32 Mică
20-30 1,47 Mijlocie
30-40 1,46 Mijlocie

Primăvara
(Aprilie-semănat)

40-50 1,48 Mijlocie
0-10 1,32 Mică

10-20 1,34 Mică
20-30 1,49 Mijlocie
30-40 1,48 Mijlocie

Vara
(Iulie-formarea
bobului)

40-50 1,51 Mijlocie
0-10 1,35 Mică

10-20 1,38 Mică
20-30 1,51 Mijlocie
30-40 1,50 Mijlocie

Toamna
(Septembrie-
recoltare)

40-50 1,53 Mijlocie

Tabelul 6.70.
Table 6.70.

Porozitatea totală PT (%)  la solul Luvosol stagnic, stagnogleizat slab, dezvoltat pe materiale de
dezagregare alterare in situ mijlocii, lut mediu/lut argilos mediu.Fârdea 2014

Total porosity (%) in the stagnic luvosoil, poorly stagnogleyic, developed on medium in situ
disaggregation alteration materials, medium loam/medium loam, Fârdea, 2043

Perioada recoltării
probelor

Adâncimea
(cm)

PT
(%)

Interpretarea
rezultatelor

0-10 50,57 Mare

10-20 50,18 Mare
20-30 44,73 Mijlocie
30-40 45,31 Mijlocie

Primăvara
(Aprilie-semănat)

40-50 44,77 Mijlocie
0-10 49,42 Mare

10-20 49,43 Mare
20-30 43,98 Mijlocie
30-40 44,57 Mijlocie

Vara
(Iulie-formarea
bobului)

40-50 43,65 Mijlocie
0-10 48,27 Mijlocie

10-20 47,92 Mijlocie
20-30 43,23 Mică
30-40 43,82 Mijlocie

Toamna
(Septembrie-
recoltare)

40-50 42,91 Mică
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Tabelul 6.71.
Table 6.71.

Gradul de tasare GT (%)  la solul Luvosol stagnic, stagnogleizat slab, dezvoltat pe materiale de
dezagregare alterare in situ mijlocii, lut mediu/lut argilos mediu.Fârdea 2014

Setting degree (%) in the stagnic luvosoil, poorly stagnogleyic, developed on medium in situ
disaggregation alteration materials, medium loam/medium loam, Fârdea, 2014

Perioada recoltării
probelor

Adâncimea
(cm)

GT
(%)

Interpretarea
rezultatelor

0-10 -3,22 Netasat

10-20 -2,35 Netasat
20-30 9,57 Slab tasat
30-40 8,61 Slab tasat

Primăvara
(Aprilie-semănat)

40-50 10,06 Slab tasat
0-10 -0,87 Netasat

10-20 -0,82 Netasat
20-30 11,09 Moderat tasat
30-40 10,11 Slab tasat

Vara
(Iulie-formarea
bobului)

40-50 12,31 Moderat tasat
0-10 1,48 Slab tasat

10-20 2,26 Slab tasat
20-30 12,61 Moderat tasat
30-40 12,81 Moderat tasat

Toamna
(Septembrie-
recoltare)

40-50 13,79 Moderat tasat

Tabelul 6.72.
Table 6.72.

Densitatea aparentă Da (g/cm3),  porozitatea totală PT (%)  şi gradul de tasare GT (%)  la solul
Luvosol stagnic, stagnogleizat slab, dezvoltat pe materiale de dezagregare alterare in situ mijlocii,

lut mediu/lut argilos mediu.Fârdea 2014
Apparent density (g/cm3), total porosity (%) and setting degree (%) in the stagnic luvosoil, poorly

stagnogleyic, developed on medium in situ disaggregation alteration materials, medium
loam/medium loam, Fârdea, 2014

Perioada
recoltării probelor

Adâncimea
(cm)

Da
(g/cm3)

PT
(%)

GT
(%)

0-10 1,29 50,57 -3,22
10-20 1,32 50,18 -2,35
20-30 1,47 44,73 9,57
30-40 1,46 45,31 8,61

Primăvara
(Aprilie-semănat)

40-50 1,48 44,77 10,06
0-10 1,32 49,42 -0,87

10-20 1,34 49,43 -0,82
20-30 1,49 43,98 11,09
30-40 1,48 44,57 10,11

Vara
(Iulie-formarea
bobului)

40-50 1,51 43,65 12,31
0-10 1,35 48,27 1,48

10-20 1,38 47,92 2,26
20-30 1,51 43,23 12,61
30-40 1,50 43,82 12,81

Toamna
(Septembrie-
recoltare)

40-50 1,53 42,91 13,79
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Fig. 6. 1. Densitatea aparentă Da (g /cm3),  porozitatea totală PT (%) şi gradul de tasare GT (%) la solul  Cernoziom tipic, gleizat slab

(batigleic), semicarbonatic, lut mediu / lut mediu, dezvoltat pe materiale fluviatile carbonatice mijlocii.. Lovrin 2013

Fig. 6.1. Apparent density (g/cm3), total porosity (%) and setting degree (%) in the typical chernozem, poorly gleyed (batigleyc),

semicarbonatic, medium clay/medium clay, developed on medium carbonatic fluvial materials, Lovrin, 2013
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Fig. 6. 2.  Densitatea aparentă Da (g/cm3),  porozitatea totală PT (%)  şi gradul de tasare GT (%) la solul Cernoziom tipic, gleizat slab, salinizat slab  cu

salinizare slabă sub 100 cm, sodicizat slab  cu sodicizare  slabă sub 100 cm, epicalcaric, extrem de profund, dezvoltat pe depozite loessoide mijlocii,lut

argilos mediu/lut mediu. Beba Veche 2013

Fig. 6.2. Apparent density (g/cm3), total porosity (%) and setting degree (%) in the typical chernozem, poorly gleyed, poorly salinised below 100 cm,

poorly sodicised below 100 m, epicalcaric, extremely deep, developed on medium loessoid deposits, medium loamy clay/medium clay, Beba Veche,

2013
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Fig. 6. 3.  Densitatea aparentă Da (g/cm3),  porozitatea totală PT (%)  şi gradul de tasare GT (%) la solul Cernoziom tipic, gleizat slab (gleic

în adâncime), salinizat slab cu salinizare slabă sub 100 cm, sodicizat slab cu sodicizare slabă sub 100 cm, levigat slab (endocalcaric), lut

mediu / lut mediu, dezvoltat pe materiale fluviatile carbonatice mijlocii.Teremia Mare 2013

Fig. 6.3. Apparent density (g/cm3), total porosity (%) and setting degree (%)in the typical chernozem, poorly gleyed (depth gleyc), poorly salinised

below 100 cm, poorly sodicised below 100 m, poorly levigated (endocalcaric), medium clay/medium clay, developed on medium carbonatic fluvial

materials, Teremia Mare, 2013
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Fig. 6. 4. Densitatea aparentă Da (g/cm3),  porozitatea totală PT (%)  şi gradul de tasare GT (%) la solul Cernoziom cambic, freatic umed, salinizat în

adâncime cu salinizare slabă sub 100 cm, sodicizat în adâncime cu sodicizare slabă sub 100 cm, slab levigat (endocalcaric), lut nisipos mijlociu / lut

nisipos mijlociu, dezvoltat pe materiale fluviatile carbonatice mijlociil.Comloşu Mic 2013

Fig. 6.4. .Apparent density (g/cm3), total porosity (%) and setting degree (%) in the cambic chernozem, moist phreatic, depth salinised below 100 cm,

poorly levigated (endocalcaric), medium sandy clay/medium sandy clay, developed on medium carbonatic fluvial materials, Comloşu Mic, 2013
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Fig. 6. 5. Densitatea aparentă Da (g/cm3),  porozitatea totală PT (%)  şi gradul de tasare GT (%) la solul Preluvosol vertic, lut argilos

mediu / lut argilos mediu, dezvoltat pe materiale eluviale necarbonatice mijlociu finel.Giarmata 2013

Fig. 6.5. Apparent density (g/cm3), total porosity (%) and setting degree (%) in the vertic preluvosoil, medium loamy clay/medium loamy clay,

developed on medium fine non-carbonatic eluvial materials, Giarmata, 2013
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Fig. 6. 6. Densitatea aparentă Da (g/cm3),  porozitatea totală PT (%)  şi gradul de tasare GT (%) la solul Eutricambosol amfigleic, gleizat

moderat (batigleic), stagnogleizat puternic (epihipostagnic), lut mediu / lut mediu, dezvoltat pe materiale coluviale  necarbonatice

mijlociil.Fibiş 2013

Fig. 6.6. Apparent density (g/cm3), total porosity (%) and setting degree (%) in the amphygleyic eutricambosoil, medium gleyed (batigleyc), strongly

stagnogleyic (epihipostagnic), medium loam/medium loam, developed on medium non-carbonatic coluvial materials, Fibiş, 2013
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Fig. 6. 7. Densitatea aparentă Da (g/cm3), porozitatea totală PT (%)  şi gradul de tasare GT (%) la solul Luvosol albic-stagnic,

stagnogleizat puternic (endostagnic), lut nisipos mijlociu / lut mediu, dezvoltat pe materiale eluviale necarbonatice mijlociil. Sudriaş 2013

Fig. 6.7. Apparent density (g/cm3), total porosity (%) and setting degree (%) in the albic-stagnic, strongly stagnogleyic (endostagnic), medium sandy

loam/medium loam, developed on medium non-carbonatic eluvial materials, Sudriaş, 2013
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Fig. 6. 8. Densitatea aparentă Da (g/cm3),  porozitatea totală PT (%)  şi gradul de tasare GT (%) la solul Aluviosol gleic, gleizat puternic

(batigleic), proxicalcaric, lut mediu / lut nisipos mijlociu, dezvoltat pe materiale fluviatile carbonatice mijlociil.Jupani  2013

Fig. 6.8. Apparent density (g/cm3), total porosity (%) and setting degree (%) in the gleyc aluviosoil, strongly gleyed (batigleyc), proxicalcaric, medium

loam/medium sandy loam, developed on medium carbonatic fluvial materials, Jupani, 2013
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Fig. 6. 9.  Densitatea aparentă Da (g/cm3),  porozitatea totală PT (%)  şi gradul de tasare GT (%) la  solul Luvosol stagnic, stagnogleizat

slab, dezvoltat pe materiale de dezagregare alterare in situ mijlocii, lut mediu/lut argilos mediu.Fârdea 2013

Fig. 6.9. Apparent density (g/cm3), total porosity (%) and setting degree (%) in the stagnic luvosoil, poorly stagnogleyic, developed on medium in situ

disaggregation alteration materials, medium loam/medium loam, Fârdea, 2013
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Fig. 6. 10.  Densitatea aparentă Da (g/cm3),  porozitatea totală PT (%)  şi gradul de tasare GT (%)  la solul Cernoziom tipic, gleizat slab

(batigleic), semicarbonatic, lut mediu / lut mediu, dezvoltat pe materiale fluviatile carbonatice mijlocii.Lovrin 2014

Fig. 6.10. Apparent density (g/cm3), total porosity (%) and setting degree (%) in the typical chernozem, poorly gleyed (batigleyc),

semicarbonatic, medium clay/medium clay, developed on medium carbonatic fluvial materials, Lovrin, 2014
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Fig. 6. 11.  Densitatea aparentă Da (g/cm3),  porozitatea totală PT (%)  şi gradul de tasare GT (%)la solul Cernoziom tipic, gleizat slab,

salinizat slab  cu salinizare slabă sub 100 cm, sodicizat slab  cu sodicizare  slabă sub 100 cm, epicalcaric, extrem de profund, dezvoltat pe

depozite loessoide mijlocii,lut argilos mediu/lut mediu.Beba Veche 2014

Fig. 6.11 . Apparent density (g/cm3), total porosity (%) and setting degree (%) in the typical chernozem, poorly gleyed, poorly salinised below 100 cm,

poorly sodicised below 100 m, epicalcaric, extremely deep, developed on medium loessoid deposits, medium loamy clay/medium clay, Beba Veche,

2014
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Fig. 6. 12.  Densitatea aparentă Da (g/cm3),  porozitatea totală PT (%)  şi gradul de tasare GT (%)  la solul Cernoziom tipic, gleizat slab

(gleic în adâncime), salinizat slab cu salinizare slabă sub 100 cm, sodicizat slab cu sodicizare slabă sub 100 cm, levigat slab (endocalcaric),

lut mediu / lut mediu, dezvoltat pe materiale fluviatile carbonatice mijlocii.Teremia Mare 2014

Fig. 6.12. Apparent density (g/cm3), total porosity (%) and setting degree (%)in the typical chernozem, poorly gleyed (depth gleyc), poorly salinised

below 100 cm, poorly sodicised below 100 m, poorly levigated (endocalcaric), medium clay/medium clay, developed on medium carbonatic fluvial

materials, Teremia Mare, 2014
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Fig. 6.13.  Densitatea aparentă Da (g/cm3),  porozitatea totală PT (%)  şi gradul de tasare GT (%)  la solul Cernoziom tipic, gleizat slab

(gleic în adâncime), salinizat slab cu salinizare slabă sub 100 cm, sodicizat slab cu sodicizare slabă sub 100 cm, levigat slab (endocalcaric),

lut mediu / lut mediu, dezvoltat pe materiale fluviatile carbonatice mijlocii.Comloşu Mic 2014

Fig. 6.13. .Apparent density (g/cm3), total porosity (%) and setting degree (%) in the cambic chernozem, moist phreatic, depth salinised below 100 cm,

poorly levigated (endocalcaric), medium sandy clay/medium sandy clay, developed on medium carbonatic fluvial materials, Comloşu Mic, 2014
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Fig. 6. 14.  Densitatea aparentă Da (g/cm3),  porozitatea totală PT (%)  şi gradul de tasare GT (%)  la solul  Preluvosol vertic, lut argilos

mediu / lut argilos mediu, dezvoltat pe materiale eluviale necarbonatice mijlociu finel.Giarmata 2014

Fig. 6.14. Apparent density (g/cm3), total porosity (%) and setting degree (%) in the vertic preluvosoil, medium loamy clay/medium loamy clay,

developed on medium fine non-carbonatic eluvial materials, Giarmata, 2014
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Fig. 6. 15  Densitatea aparentă Da (g/cm3),  porozitatea totală PT (%)  şi gradul de tasare GT (%)  la solul Eutricambosol amfigleic, gleizat

moderat (batigleic), stagnogleizat puternic (epihipostagnic), lut mediu / lut mediu, dezvoltat pe materiale coluviale  necarbonatice

mijlociil.Fibiş 2014

Fig. 6.15. Apparent density (g/cm3), total porosity (%) and setting degree (%) in the amphygleyic eutricambosoil, medium gleyed (batigleyc), strongly

stagnogleyic (epihipostagnic), medium loam/medium loam, developed on medium non-carbonatic coluvial materials, Fibiş, 2013
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Fig. 6. 16. Densitatea aparentă Da (g/cm3),  porozitatea totală PT (%)  şi gradul de tasare GT (%) la solul Luvosol albic-stagnic,

stagnogleizat puternic (endostagnic), lut nisipos mijlociu / lut mediu, dezvoltat pe materiale eluviale necarbonatice mijlocii.Sudriaş 2014

Fig. 6.16. Apparent density (g/cm3), total porosity (%) and setting degree (%) in the albic-stagnic, strongly stagnogleyic (endostagnic), medium sandy

loam/medium loam, developed on medium non-carbonatic eluvial materials, Sudriaş, 2014
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Fig. 6. 17. Densitatea aparentă Da (g/cm3),  porozitatea totală PT (%)  şi gradul de tasare GT (%)  la solul Aluviosol gleic, gleizat puternic

(batigleic), proxicalcaric, lut mediu / lut nisipos mijlociu, dezvoltat pe materiale fluviatile carbonatice mijlocii.Jupani 2014

Fig. 6.17. Apparent density (g/cm3), total porosity (%) and setting degree (%) in the gleyc aluviosoil, strongly gleyed (batigleyc), proxicalcaric,

medium loam/medium sandy loam, developed on medium carbonatic fluvial materials, Jupani, 2014
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Fig. 6. 18. Densitatea aparentă Da (g/cm3),  porozitatea totală PT (%)  şi gradul de tasare GT (%)  la solul Luvosol stagnic, stagnogleizat

slab, dezvoltat pe materiale de dezagregare alterare in situ mijlocii, lut mediu/lut argilos mediu.Fârdea 2014

Fig. 6.18. Apparent density (g/cm3), total porosity (%) and setting degree (%) in the stagnic luvosoil, poorly stagnogleyic, developed on medium in situ

disaggregation alteration materials, medium loam/medium loam, Fârdea, 2014
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CAPITOLUL VII

CHAPTER VII.

REZULTATE EXPERIMENTALE CU PRIVIRE LA

INFLUENŢA ARĂTURII ASUPRA UMIDITĂŢII ACTUALE

ŞI REZERVEI DE APĂ DIN SOL PE DIFERIRE TIPURI DE

SOL

EXPERIMENTAL RESULTS ON THE INFLUENCE OF

TILLAGE ON SOIL MOISTURE AND WATER SUPPLY IN

DIFFERENT SOIL TYPES

Umiditatea solului sau conţinutul în apă al solului, este cantitatea de apă care se află legată

în mod fizic de pământ, în momentul în care se face recoltarea.Umiditatea solului depinde de mai

mulţi factori precum : climă, natura şi înclinaţia solului şi vegetaţie.

7.1. Rezultate experimentale obţinute în anul 2013

7.1. Experimental results from 2013

În anul 2013 atât umiditatea solului cât şi rezerva de apă a solului au prezentat valori mai

mari în primăvară (aprilie) datorită cantităţii mai mari de precipitaţii din luna martie.Aportul redus

al precipitaţiilor din perioada aprilie-septembrie a determinat un nivel mai mic atât al umidităţii

solului cât şi al rezervei de apă din sol.

În condiţiile solului Cernoziom tipic, gleizat slab (batigleic), semicarbonatic, lut mediu / lut

mediu, dezvoltat pe materiale fluviatile carbonatice mijlocii, de la LOVRIN, umiditatea solului

oscilează între 23,77 % pe adâncimea 20-30 cm şi 26,86 % pe adâncimea 40-50 cm, în timp ce

rezerva de apă este de 1690 m3/ha. În vară umiditatea solului în orizontul de la suprafaţă este de

17,05 %, ceea ce determină o rezervă de apă a solului de doar 1295 m3/ha. În septembrie, datorită

cerinţelor mai reduse ale porumbului faţă de apă, umiditatea solului prezintă valori mai mari

comparativ cu luna iulie şi o rezervă de apă în sol de 1335 m3/ha (tabelul 7.1. şi figura 7.1.).

În condiţiile solului Cernoziom tipic, gleizat slab, salinizat slab  cu salinizare slabă sub 100

cm, sodicizat slab  cu sodicizare  slabă sub 100 cm, epicalcaric, extrem de profund, dezvoltat pe

depozite loessoide mijlocii, lut-argilos mediu/lut mediu de la BEBA VECHE, umiditatea solului
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în primăvară prezintă valori cuprinse între 21,26 % - 23,55 %  şi o rezervă de apă a solului de 1712

m3/ha. Umiditatea solului prezintă valori apropiate  atât în vară cât şi în toamnă   (adâncimea 0-10

cm : vară – 16,18 %, toamnă – 16,75 %).Rezerva de apă a solului ajunge la 1272 m3/ha în vară şi la

1324 m3/ha în toamnă (tabelul 7.2. şi figura 7.2.).

Tabelul 7.1.

Table 7.1.

Umiditatea actuală (%) şi rezerva de apă (m3/ha) la solul Cernoziom tipic, gleizat slab (batigleic),

semicarbonatic, lut mediu / lut mediu, dezvoltat pe materiale fluviatile carbonatice mijlocii.

 Lovrin 2013

Actual humidity (%) and water supply (m3/ha) in the typical chernozem, poorly gleyed (batigleyc),

semicarbonatic, medium clay/medium clay, developed on medium carbonatic fluvial materials,

Lovrin, 2013

Primăvara
(Aprilie-semănat)

Vara (Iulie-formarea
bobului)

Toamna
(Septembrie-recoltare)Adâncimea

(cm)
U %

Ra
(m3/ha)

U %
Ra

(m3/ha)
U %

Ra
(m3/ha)

0-10 25,09 17,05 17,60
10-20 24,94 18,32 18,22
20-30 23,77 18,96 18,81
30-40 24,54 19,75 20,37
40-50 26,86

1690

20,47

1295

21,10

1335

25,09 24,94 23,77 24,54 26,86

17,05 18,32 18,96 19,75 20,47 17,6 18,22 18,81 20,37 21,1

1690
1295 1335

1

10

100

1000

10000

0-10 cm 10-20 cm 20-30 cm 30-40 cm 40-50 cm 0-10 cm 10-20 cm 20-30 cm 30-40 cm 40-50 cm 0-10 cm 10-20 cm 20-30 cm 30-40 cm 40-50 cm

Primavara Vara Toamna

U (%)
Ra (m3/ha)

Fig. 7.1. Umiditatea actuală (%) şi rezerva de apă (m3/ha) la solul Cernoziom tipic, gleizat
slab (batigleic), semicarbonatic, lut mediu / lut mediu, dezvoltat pe materiale fluviatile carbonatice

mijlocii. Lovrin 2013
Fig. 7.1. Actual humidity (%) and water supply (m3/ha) in the typical chernozem, poorly

gleyed (batigleyc), semicarbonatic, medium clay/medium clay, developed on medium carbonatic
fluvial materials, Lovrin, 2013
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Tabelul  7.2.

Table 7.2.

Umiditatea actuală (%) şi rezerva de apă (m3/ha) la solul  Cernoziom tipic, gleizat slab, salinizat

slab cu salinizare slabă sub 100 cm, sodicizat slab  cu sodicizare  slabă sub 100 cm, epicalcaric,

extrem de profund, dezvoltat pe depozite loessoide mijlocii, lut argilos mediu/lut mediu.Beba

Veche 2013

Actual humidity (%) and water supply (m3/ha) in the typical chernozem, poorly gleyed, poorly

salinised below 100 cm, poorly sodicised below 100 cm, epicalcaric, extremely deep, developed on

medium loessoid deposits, medium loamy clay/medium clay, Beba Veche, 2013

Primăvara
(Aprilie-semănat)

Vara (Iulie-formarea
bobului)

Toamna
(Septembrie-recoltare)Adâncimea

(cm)
U %

Ra
(m3/ha)

U %
Ra

(m3/ha)
U %

Ra
(m3/ha)

0-10 22,68 16,18 16,75
10-20 21,26 16,26 17,22
20-30 22,03 17,98 18,07
30-40 22,18 18,06 18,90
40-50 23,55

1712

18,62

1272

19,16

1324

22,68 21,26 22,03 22,18 23,55
16,18 16,26 17,98 18,06 18,62 16,75 17,22 18,07 18,9 19,16

13241272
1712
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Fig. 7.2. Umiditatea actuală (%) şi rezerva de apă (m3/ha) la solul  Cernoziom tipic, gleizat slab,
salinizat slab  cu salinizare slabă sub 100 cm, sodicizat slab  cu sodicizare  slabă sub 100 cm,
epicalcaric, extrem de profund, dezvoltat pe depozite loessoide mijlocii,lut argilos mediu/lut

mediu.Beba Veche 2013
Fig. 7.2. Actual humidity (%) and water supply (m3/ha) in the typical chernozem, poorly gleyed,

poorly salinised below 100 cm, poorly sodicised below 100 cm, epicalcaric, extremely deep,
developed on medium loessoid deposits, medium loamy clay/medium clay,

Beba Veche, 2013
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Cernoziomul tipic, gleizat slab (gleic în adâncime), salinizat slab cu salinizare slabă sub

100 cm, sodicizat slab cu sodicizare slabă sub 100 cm, levigat slab (endocalcaric), lut mediu / lut

mediu, dezvoltat pe materiale fluviatile carbonatice mijlocii de la TEREMIA MARE, se remarcă

prin valori mai mari ale umidităţii solului în primăvară (26,00-28,20 %).Rezerva de apă a solului

este de 1680 m3/ha în primăvară şi de 1297 m3/ha în toamnă (tabelul 7.3. şi figura 7.3.).

Tabelul 7.3.

Table 7.3.

Umiditatea actuală (%) şi rezerva de apă (m3/ha) la solul Cernoziom tipic, gleizat slab (gleic în

adâncime), salinizat slab cu salinizare slabă sub 100 cm, sodicizat slab cu sodicizare slabă sub 100

cm, levigat slab (endocalcaric), lut mediu / lut mediu, dezvoltat pe materiale fluviatile carbonatice

mijlocii.Teremia Mare 2013

Actual humidity (%) and water supply (m3/ha) in the typical chernozem, poorly gleyed (depth

gleyc), poorly salinised below 100 m, poorly sodicised below 100 cm, poorly levigated

(endocalcaric), medium clay/medium clay, developed on medium carbonatic fluvial materials,

Teremia Mare, 2013

Primăvara
(Aprilie-semănat)

Vara (Iulie-formarea
bobului)

Toamna
(Septembrie-recoltare)

Adâncimea
(cm)

U % Ra (m3/ha) U % Ra (m3/ha) U % Ra (m3/ha)
0-10 26,98 17,58 18,82
10-20 26,00 19,39 18,35
20-30 26,96 21,57 20,47
30-40 27,26 21,36 21,04
40-50 28,20

1680

22,45

1306

22,67

1297

26,98 26 26,96 27,26 28,2
17,58 19,39 21,57 21,36 22,45 18,82 18,35 20,47 21,04 22,67
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Fig. 7.3. Umiditatea actuală (%) şi rezerva de apă (m3/ha) la solul Cernoziom tipic, gleizat slab
(gleic în adâncime), salinizat slab cu salinizare slabă sub 100 cm, sodicizat slab cu sodicizare slabă

sub 100 cm, levigat slab (endocalcaric), lut mediu / lut mediu, dezvoltat pe materiale fluviatile
carbonatice mijlocii.Teremia Mare 2013

Fig. 7.3. Actual humidity (%) and water supply (m3/ha) in the typical chernozem, poorly gleyed
(depth gleyc), poorly salinised below 100 m, poorly sodicised below 100 cm, poorly levigated
(endocalcaric), medium clay/medium clay, developed on medium carbonatic fluvial materials,

Teremia Mare, 2013
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Solul Cernoziom cambic, freatic umed, salinizat în adâncime cu salinizare slabă sub 100

cm, sodicizat în adâncime cu sodicizare slabă sub 100 cm, slab levigat (endocalcaric), lut nisipos

mijlociu / lut nisipos mijlociu, dezvoltat pe materiale fluviatile carbonatice mijlocii de la

COMLOŞU MIC, prezintă valori apropiate ale umidităţii solului în primăvară (23,97-24,60

%).Datorită  distribuţiei uniforme a precipitaţiilor din perioada aprilie-septembrie rezerva de apă a

solului prezintă valori aproximativ egale (1273 m3/ha în iulie şi 1275 m3/ha în septembrie (tabelul

7.4. şi figura 7.4.).

Tabelul 7.4.

Table 7.4.

Umiditatea actuală (%) şi rezerva de apă (m3/ha) la solul Cernoziom cambic, freatic umed, salinizat

în adâncime cu salinizare slabă sub 100 cm, sodicizat în adâncime cu sodicizare slabă sub 100 cm,

slab levigat (endocalcaric), lut nisipos mijlociu / lut nisipos mijlociu, dezvoltat pe materiale

fluviatile carbonatice mijlocii.Comloşu Mic 2013

Actual humidity (%) and water supply (m3/ha) in the cambic chernozem, moist phreatic, depth

salinised below 100 cm, poorly levigated (endocalcaric), medium sandy clay/medium sandy clay,

developed on medium carbonatic fluvial materials, Comloşu Mic, 2013

Primăvara
(Aprilie-semănat)

Vara (Iulie-formarea
bobului)

Toamna
(Septembrie-recoltare)

Adâncimea
(cm)

U % Ra
(m3/ha)

U % Ra
(m3/ha)

U % Ra
(m3/ha)

0-10 24,48 17,07 16,50
10-20 23,97 17,98 16,30
20-30 24,39 18,36 17,75
30-40 24,60 19,29 19,58
40-50 24,26

1643

19,55

1273

20,32

1275

24,48 23,97 24,39 24,6 24,26
17,07 17,98 18,36 19,29 19,55

16,5 16,3 17,75 19,58 20,32

12751273
1643
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Fig. 7.4. Umiditatea actuală (%) şi rezerva de apă (m3/ha) la solul Cernoziom cambic, freatic umed, salinizat
în adâncime cu salinizare slabă sub 100 cm, sodicizat în adâncime cu sodicizare slabă sub 100 cm, slab

levigat (endocalcaric), lut nisipos mijlociu / lut nisipos mijlociu, dezvoltat pe materiale fluviatile carbonatice
mijlocii. Comloşu Mic 2013

Fig. 7.4. Actual humidity (%) and water supply (m3/ha) in the cambic chernozem, moist phreatic, depth
salinised below 100 cm, poorly levigated (endocalcaric), medium sandy clay/medium sandy clay, developed

on medium carbonatic fluvial materials, Comloşu Mic, 20134
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Preluvosolul  vertic, lut argilos mediu / lut argilos mediu, dezvoltat pe materiale eluviale

necarbonatice mijlociu fine, de la GIARMATA, se caracterizează prin valori ale umidităţii solului

în primăvară cuprinse între 23,52 % şi 25,31 %  şi între 14,73 % şi 18,98 % în toamnă. Rezerva de

apă a solului de la 1670 m3/ha în primăvară, ajunge la 1235 m3/ha în toamnă (tabelul 7.5. şi figura

7.5.).

Tabelul 7.5.

Table 7.5.

Umiditatea actuală (%) şi rezerva de apă (m3/ha) la solul Preluvosol vertic, lut argilos mediu / lut

argilos mediu, dezvoltat pe materiale eluviale necarbonatice mijlociu fine.Giarmata 2013

Actual humidity (%) and water supply (m3/ha) in the vertic preluvosoil, medium loamy

clay/medium loamy clay, developed on medium fine non-carbonatic eluvial materials,

Giarmata, 2013

Primăvara
(Aprilie-semănat)

Vara (Iulie-formarea
bobului)

Toamna
(Septembrie-recoltare)Adâncimea

(cm)
U %

Ra
(m3/ha)

U %
Ra

(m3/ha)
U %

Ra
(m3/ha)

0-10 23,52 16,28 14,73
10-20 24,10 16,21 14,96
20-30 24,70 16,78 16,02
30-40 25,31 20,60 18,51
40-50 25,17

1670

19,98

1240

18,98

1235

23,52 24,1 24,7 25,31 25,17

16,28 16,21 16,78
20,6 19,98

14,73 14,96 16,02 18,51 18,98

12351240
1670
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Fig. 7.5. Umiditatea actuală (%) şi rezerva de apă (m3/ha) la solul Preluvosol vertic, lut argilos
mediu / lut argilos mediu, dezvoltat pe materiale eluviale necarbonatice mijlociu fine. Giarmata

2013
Fig. 7.5. Actual humidity (%) and water supply (m3/ha) in the vertic preluvosoil, medium loamy
clay/medium loamy clay, developed on medium fine non-carbonatic eluvial materials, Giarmata,

2013
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`Datorită precipitaţiilor căzute cu câteva zile înainte de recoltatul probelor de sol din luna

aprilie, solul Eutricambosol amfigleic, gleizat moderat (batigleic), stagnogleizat puternic

(epihipostagnic), lut mediu / lut mediu, dezvoltat pe materiale coluviale  necarbonatice mijlocii de

la FIBIŞ, se caracterizează prin valori apropite ale umidităţii solului în primăvară,  cuprinse între

24,04 % şi 25,46 %, cu o rezervă a apei din sol de 1654 m3/ha.Lipsa precipitaţiilor din perioada de

vară îşi pune amprenta asupra valorii rezervei de apă din sol,  din vară şi toamnă, de 1296 m3/ha şi

respectiv 1328 m3/ha (tabelul 7.6. şi figura 7.6.).

Tabelul 7.6.

Table 7.6.

Umiditatea actuală (%) şi rezerva de apă (m3/ha) la solul Eutricambosol amfigleic, gleizat moderat

(batigleic), stagnogleizat puternic (epihipostagnic), lut mediu / lut mediu, dezvoltat pe materiale

coluviale  necarbonatice mijlocii.Fibiş 2013

Actual humidity (%) and water supply (m3/ha) in the amphygleyic eutricambosoil, medium gleyed

(batigleyc), strongly stagnogleyic (epihipostagnic), medium loam/medium loam, developed on

medium non-carbonatic coluvial materials, Fibiş, 2013

Primăvara
(Aprilie-semănat)

Vara (Iulie-formarea
bobului)

Toamna
(Septembrie-recoltare)Adâncimea

(cm)
U %

Ra
(m3/ha)

U %
Ra

(m3/ha)
U %

Ra
(m3/ha)

0-10 25,46 16,41 17,30
10-20 25,02 17,23 18,22
20-30 24,78 19,59 18,49
30-40 24,04 20,48 20,73
40-50 24,15

1654

20,89

1296

20,11

1328

25,46 25,02 24,78 24,04 24,15
16,41 17,23 19,59 20,48 20,89

17,3 18,22 18,49 20,73 20,11

13281296
1654
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Fig. 7.6. Umiditatea actuală (%) şi rezerva de apă (m3/ha) la solul Eutricambosol amfigleic, gleizat
moderat (batigleic), stagnogleizat puternic (epihipostagnic), lut mediu / lut mediu, dezvoltat pe

materiale coluviale  necarbonatice mijlocii. Fibiş 2013
Fig. 7.6. Actual humidity (%) and water supply (m3/ha) in the amphygleyic eutricambosoil,

medium gleyed (batigleyc), strongly stagnogleyic (epihipostagnic), medium loam/medium loam,
developed on medium non-carbonatic coluvial materials, Fibiş, 2013
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Suprafaţa cvasiorizontală cu denivelări de 10-20 cm pe care se găseşte amplasat solul

Luvosol albic-stagnic, stagnogleizat puternic (endostagnic), lut nisipos mijlociu / lut mediu,

dezvoltat pe materiale eluviale necarbonatice mijlocii, de la SUDRIAŞ, influenţează în mod direct

atât umiditatea solului cât şi rezerva de apă din sol.Umiditatea solului în primăvară în stratul arabil

este în jur de 26,00 % şi de 22,04 % la adâncimea de 40-50 cm.În vară şi în toamnă umiditatea

solului prezintă valori apropiate, argumentate şi de valoarea rezervei de apă din sol, care este de

1273 m3/ha  în vară şi de 1292 m3/ha în toamnă (tabelul 7.7. şi figura 7.7.).

Tabelul 7.7

Table 7.7.

Umiditatea actuală (%) şi rezerva de apă (m3/ha) la solul Luvosol albic-stagnic, stagnogleizat

puternic (endostagnic), lut nisipos mijlociu / lut mediu, dezvoltat pe materiale eluviale

necarbonatice mijlocii.Sudriaş 2013

Actual humidity (%) and water supply (m3/ha) in the albic-stagnic, strongly stagnogleyic

(endostagnic), medium sandy loam/medium loam, developed on medium non-carbonatic eluvial

materials, Sudriaş, 2013

Primăvara
(Aprilie-semănat)

Vara (Iulie-formarea
bobului)

Toamna
(Septembrie-recoltare)Adâncimea

(cm)
U %

Ra
(m3/ha)

U %
Ra

(m3/ha)
U %

Ra
(m3/ha)

0-10 22,75 16,94 16,43
10-20 22,57 15,91 16,05
20-30 23,16 17,16 16,96
30-40 21,78 19,05 19,00
40-50 22,04

1595

19,34

1273

19,46

1292

22,75 22,57 23,16 21,78 22,04
16,94 15,91 17,16 19,05 19,34

16,43 16,05 16,96 19 19,46

1595
1273 1292
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Fig. 7.7. Umiditatea actuală (%) şi rezerva de apă (m3/ha) la solul Luvosol albic-stagnic,
stagnogleizat puternic (endostagnic), lut nisipos mijlociu / lut mediu, dezvoltat pe materiale

eluviale necarbonatice mijlocii. Sudriaş 2013
Fig. 7.7. Actual humidity (%) and water supply (m3/ha) in the albic-stagnic, strongly stagnogleyic
(endostagnic), medium sandy loam/medium loam, developed on medium non-carbonatic eluvial

materials, Sudriaş, 2013
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Condiţiile de luncă, cu o arie larg depresionară, dezvoltat pe materiale fluviatile

carbonatice mijlocii, cu apa freatică la 1,0-2,0 m au influentat semnificativ regimul hidric al

solului.Solul Aluviosol gleic, gleizat puternic (batigleic), proxicalcaric, lut mediu / lut nisipos

mijlociu, dezvoltat pe materiale fluviatile carbonatice mijlocii, de la JUPANI, prezintă în

primăvară valori mai mari şi apropiate ale umidităţii solului pe adâncimi (0-10 cm : 25,18 % şi –

40-50 cm : 25,03 %) şi apropiate în vară şi în toamnă (pe adâncimea 0-10 cm : 18,76 % în vară şi

18,62 % în toamnă).Nivelul ridicat al apei freatice (1,0-2,0 m) este în corelaţie directă cu rezerva de

apă din sol, 1648 m3/ha în primăvară, 1305 m3/ha în vară şi 1384 m3/ha în toamnă (tabelul 7.8. şi

figura 7.8.).

Tabelul 7.8.

Table 7.8.

Umiditatea actuală (%) şi rezerva de apă (m3/ha) la solul Aluviosol gleic, gleizat puternic

(batigleic), proxicalcaric, lut mediu / lut nisipos mijlociu, dezvoltat pe materiale fluviatile

carbonatice mijlocii.Jupani 2013

Actual humidity (%) and water supply (m3/ha) in the gleyc aluviosoil, strongly gleyed (batigleyc),

proxicalcaric, medium loam/medium sandy loam, developed on medium carbonatic fluvial

materials, Jupani, 2013

Primăvara
(Aprilie-semănat)

Vara (Iulie-formarea
bobului)

Toamna
(Septembrie-recoltare)Adâncimea

(cm)
U % Ra (m3/ha) U % Ra (m3/ha) U %

Ra
(m3/ha)

0-10 25,18 18,76 18,62
10-20 25,40 18,42 18,96
20-30 24,92 19,14 19,98
30-40 24,32 20,05 21,64
40-50 25,03

1648

21,03

1305

22,55

1384

25,18 25,4 24,92 24,32 25,03
18,76 18,42 19,14 20,05 21,03 18,62 18,96 19,98 21,64 22,55

13841305
1648
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Fig. 7.8. Umiditatea actuală (%) şi rezerva de apă (m3/ha) la solul Aluviosol gleic, gleizat puternic (batigleic),
proxicalcaric, lut mediu / lut nisipos mijlociu, dezvoltat pe materiale fluviatile carbonatice mijlocii. Jupani

2013
Fig. 7.8. Actual humidity (%) and water supply (m3/ha) in the gleyc aluviosoil, strongly gleyed (batigleyc),

proxicalcaric, medium loam/medium sandy loam, developed on medium carbonatic fluvial materials, Jupani,
2013
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Zona de deal, cu suprafaţa slab înclinată pe care este amplasat solul Aluviosol gleic, gleizat

puternic (batigleic), proxicalcaric, lut mediu/lut nisipos mijlociu, dezvoltat pe materiale fluviatile

carbonatice mijlocii, de la FÂRDEA, a influenţat valoarea umidităţii solului şi a rezervei de apă

din sol.Umiditatea solului a fost de 23,75 % la adâncimea de 0-10 cm şi de 21,30 % la adâncimea

de 40-50 cm.În vară şi în toamnă umiditatea solului are valori apropiate, confirmate şi prin valoarea

rezervei de apă din sol, de 1235 m3/ha în vară şi de 1275 m3/ha în toamnă (tabelul 7.9. şi figura

7.9.).

Tabelul 7.9.

Table 7.9.

Umiditatea actuală (%) şi rezerva de apă (m3/ha) la solul Luvosol stagnic, stagnogleizat slab,

dezvoltat pe materiale de dezagregare alterare in situ mijlocii, lut mediu/lut argilos mediu.

Fârdea 2013

Actual humidity (%) and water supply (m3/ha) in the stagnic luvosoil, poorly stagnogleyic,

developed on medium in situ disaggregation alteration materials, medium loam/medium loam,

Fârdea, 2013

Primăvara
(Aprilie-semănat)

Vara (Iulie-formarea
bobului)

Toamna
(Septembrie-recoltare)Adâncimea

(cm)
U %

Ra
(m3/ha)

U %
Ra

(m3/ha)
U %

Ra
(m3/ha)

0-10 23,75 15,52 15,74
10-20 23,86 16,05 16,10
20-30 22,60 17,20 17,57
30-40 21,54 19,73 20,07
40-50 21,30

1560

19,70

1235

20,32

1275

23,75 23,86 22,6 21,54 21,3
15,52 16,05 17,2 19,73 19,7

15,74 16,1 17,57 20,07 20,32
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Fig. 7.9. Umiditatea actuală (%) şi rezerva de apă (m3/ha) la solul Luvosol stagnic, stagnogleizat slab,
dezvoltat pe materiale de dezagregare alterare in situ mijlocii, lut mediu/lut argilos mediu. Fârdea 2013

Fig. 7.9. Actual humidity (%) and water supply (m3/ha) in the stagnic luvosoil, poorly stagnogleyic,
developed on medium in situ disaggregation alteration materials, medium loam/medium loam, Fârdea, 2013
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7.2. Rezultate experimentale obţinute în anul 2014

7.2. Experimental results from 2014

Deficitul de precipitaţii din primele luni ale anului 2014 determină valori mai mici în

primăvară (aprilie), atât ale umidităţii solului cât şi a rezervei de apă din sol.Cantitatea mare de

precipitaţii înregistrată în lunile mai (197,10 mm) şi septembrie (105,70 mm) la Lovrin, mai

(124,80 mm) şi iulie (169,00 mm) la Timişoara, mai (132,60 mm) şi iulie (133,40) la Lugoj au

determinat valori superioare ale umidităţii solului şi a rezervei de apă în vară (iulie) şi în toamnă

(septembrie), comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2013.

În cazul solului Cernoziom tipic, gleizat slab (batigleic), semicarbonatic, lut mediu / lut

mediu, dezvoltat pe materiale fluviatile carbonatice mijlocii, de la LOVRIN, deficitul de

precipitaţii din primele luni ale anului 2014 a determinat valori mai mici ale umidităţii solului în

primăvară, cuprinse între 22,72 % la adâncimea 0-10 cm şi 23,76  %  la adâncimea de 30-40

cm.Excedentul de precipitaţii din vară şi toamnă a influentat semnificativ rezerva de apă din sol,

astfel că în vară  aceasta a fost de 1343 m3/ha, iar în toamnă de 1482 m3/ha, valoare apropiată de

cea din primăvară, care a fost de 1551 m3/ha  (tabelul 6.10. şi figura 6.10.).

Umiditatea solului în condiţiile Cernoziomului tipic, gleizat slab, salinizat slab  cu

salinizare slabă sub 100 cm, sodicizat slab  cu sodicizare  slabă sub 100 cm, epicalcaric, extrem de

profund, dezvoltat pe depozite loessoide mijlocii, lut-argilos mediu/lut mediu., de la BEBA

VECHE, în primăvară oscilează între 20,76 % (20-30 cm) şi 23,48 % (0-10 cm).În vară şi în

toamnă valorile umidităţii solului sunt aproape identice.La adâncimea de 0-10 cm, valoarea

umidităţii este de 16,05 % în vară şi de 16,00 % în toamnă.Rezerva de apă în primăvară a fost de

1610 m3/ha, iar în toamnă de 1390 m3/ha (tabelul 7.11. şi figura 7.11.).

Condiţiile naturale de câmpie de divagare, şes aluvial jos, pe care se află amplasat

Cernoziomul tipic, gleizat slab (gleic în adâncime), salinizat slab cu salinizare slabă sub 100 cm,

sodicizat slab cu sodicizare slabă sub 100 cm, levigat slab (endocalcaric), lut mediu / lut mediu,

dezvoltat pe materiale fluviatile carbonatice mijlocii de la TEREMIA MARE, indică un sol cu

însuşiri fizice foarte bune, confirmate şi de producţiile obţinute.Umiditatea solului în aprilie la

adâncimea  0-10 cm este de 25,00 % şi creşte spre adâncime, ajungând la 26,36 % la adâncimea de

40-50 cm, rezerva de apă din sol ajungând la 1606 m3/ha.Rezerva de apă din sol este de 1374 m3/ha

în vară şi de 1425 m3/ha în toamnă (tabelul 7.12. şi figura 7.12).

În condiţiile Cernoziomului  cambic, freatic umed, salinizat în adâncime cu salinizare slabă

sub 100 cm, sodicizat în adâncime cu sodicizare slabă sub 100 cm, slab levigat (endocalcaric), lut

nisipos mijlociu / lut nisipos mijlociu, dezvoltat pe materiale fluviatile carbonatice mijlocii de la

COMLOŞU MIC, umiditatea solului  în primăvară şi în toamnă când s-au recoltat probe de

umiditate prezintă valori mai mici la suprafăţă şi mai mari în adâncime : primăvara – 23,01 % (0-10

cm) şi 25,60 % (40-50 cm), toamna – 19,16 % (0-10 cm) şi 20,89 % (40-50 cm).Rezerva de apă

este de 1587 m3/ha în primăvară şi de 1411 m3/ha în toamnă.Valoarea ridicată a rezervei de apă din
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toamnă se datorează celor 105,7 mm precipitaţii înregistraţi în luna septembrie (tabelul 7.13. şi

figura 7.13.).

Tabelul 7.10.

Table 7.10.

Umiditatea actuală (%) şi rezerva de apă (m3/ha) la solulu Cernoziom tipic, gleizat slab (batigleic),

semicarbonatic, lut mediu / lut mediu, dezvoltat pe materiale fluviatile carbonatice mijlocii.

Lovrin 2014

Actual humidity (%) and water supply (m3/ha) in the typical chernozem, poorly gleyed (batigleyc),

semicarbonatic, medium clay/medium clay, developed on medium carbonatic fluvial materials,

Lovrin, 2014

Primăvara
(Aprilie-semănat)

Vara (Iulie-formarea
bobului)

Toamna
(Septembrie-recoltare)

Adâncimea
(cm)

U % Ra
(m3/ha)

U % Ra
(m3/ha)

U % Ra
(m3/ha)

0-10 22,72 17,00 22,68
10-20 23,49 18,68 22,12
20-30 23,46 18,88 20,50
30-40 23,76 21,73 19,57
40-50 23,17

1551

21,01

1343

19,46

1482

22,72 23,49 23,46 23,76 23,17
17 18,68 18,88 21,73 21,01 22,68 22,12 20,5 19,57 19,46

1551 1343
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Fig. 7.10. Umiditatea actuală (%) şi rezerva de apă (m3/ha) la solului  Cernoziom tipic, gleizat slab

(batigleic), semicarbonatic, lut mediu / lut mediu, dezvoltat pe materiale fluviatile carbonatice

mijlocii. Lovrin 2014

Fig. 7.10. Actual humidity (%) and water supply (m3/ha) in the typical chernozem, poorly gleyed

(batigleyc), semicarbonatic, medium clay/medium clay, developed on medium carbonatic fluvial

materials, Lovrin, 2014
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Tabelul 7.11.

Table 7.11.

Umiditatea actuală (%) şi rezerva de apă (m3/ha) la solul Cernoziom tipic, gleizat slab, salinizat

slab  cu salinizare slabă sub 100 cm, sodicizat slab  cu sodicizare  slabă sub 100 cm, epicalcaric,

extrem de profund, dezvoltat pe depozite loessoide mijlocii, lut-argilos mediu/lut mediu.Beba

Veche 2014

Actual humidity (%) and water supply (m3/ha) in the typical chernozem, poorly gleyed, poorly

salinised below 100 cm, poorly sodicised below 100 cm, epicalcaric, extremely deep, developed on

medium loessoid deposits, medium loamy clay/medium clay, Beba Veche, 2014

Primăvara
(Aprilie-semănat)

Vara (Iulie-formarea
bobului)

Toamna
(Septembrie-recoltare)Adâncimea

(cm)
U %

Ra
(m3/ha)

U %
Ra

(m3/ha)
U %

Ra
(m3/ha)

0-10 23,48 16,05 16,00
10-20 22,30 17,30 17,79
20-30 20,76 18,21 18,83
30-40 22,13 18,88 19,65
40-50 22,39

1610

18,21

1303

21,03

1390

23,48 22,3 20,76 22,13 22,39
16,05 17,3 18,21 18,88 18,21 16 17,79 18,83 19,65 21,03

13901303
1610
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Fig. 7.11. Umiditatea actuală (%) şi rezerva de apă (m3/ha) la solul Cernoziom tipic, gleizat slab, salinizat

slab  cu salinizare slabă sub 100 cm, sodicizat slab  cu sodicizare  slabă sub 100 cm, epicalcaric, extrem de

profund, dezvoltat pe depozite loessoide mijlocii,lut argilos mediu/lut mediu. Beba Veche 2014

Fig. 7.11. Actual humidity (%) and water supply (m3/ha) in the typical chernozem, poorly gleyed, poorly

salinised below 100 cm, poorly sodicised below 100 cm, epicalcaric, extremely deep, developed on medium

loessoid deposits, medium loamy clay/medium clay, Beba Veche, 2014
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Tabelul 7.12.

Table 7.12.

Umiditatea actuală (%) şi rezerva de apă (m3/ha) la solul Cernoziom tipic, gleizat slab (gleic în

adâncime), salinizat slab cu salinizare slabă sub 100 cm, sodicizat slab cu sodicizare slabă sub 100

cm, levigat slab (endocalcaric), lut mediu / lut mediu, dezvoltat pe materiale fluviatile carbonatice

mijlocii.Teremia Mare 2014

Actual humidity (%) and water supply (m3/ha) in the typical chernozem, poorly gleyed (depth

gleyc), poorly salinised below 100 m, poorly sodicised below 100 cm, poorly levigated

(endocalcaric), medium clay/medium clay, developed on medium carbonatic fluvial materials,

Teremia Mare, 2014

Primăvara
(Aprilie-semănat)

Vara (Iulie-formarea
bobului)

Toamna
(Septembrie-recoltare)Adâncimea

(cm)
U %

Ra
(m3/ha)

U %
Ra

(m3/ha)
U %

Ra
(m3/ha)

0-10 25,00 19,19 21,24
10-20 26,26 20,25 21,79
20-30 25,85 21,11 20,87
30-40 25,03 23,02 23,32
40-50 26,36

1606
25,48

1374
23,28

1425

25 26,26 25,85 25,03 26,36
19,19 20,25 21,11 23,02 25,48 21,24 21,79 20,87 23,32 23,28

14251374
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Fig. 7.12. Umiditatea actuală (%) şi rezerva de apă (m3/ha) la solul Cernoziom tipic, gleizat slab (gleic în

adâncime), salinizat slab cu salinizare slabă sub 100 cm, sodicizat slab cu sodicizare slabă sub 100 cm,

levigat slab (endocalcaric), lut mediu / lut mediu, dezvoltat pe materiale fluviatile carbonatice mijlocii.

Teremia Mare 2014

Fig. 7.12. Actual humidity (%) and water supply (m3/ha) in the typical chernozem, poorly gleyed (depth

gleyc), poorly salinised below 100 m, poorly sodicised below 100 cm, poorly levigated (endocalcaric),

medium clay/medium clay, developed on medium carbonatic fluvial materials, Teremia Mare, 2014
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Tabelul 7.13.

Table 7.13.

Umiditatea actuală (%) şi rezerva de apă (m3/ha) la solul  Cernoziom cambic, freatic umed,

salinizat în adâncime cu salinizare slabă sub 100 cm, sodicizat în adâncime cu sodicizare slabă sub

100 cm, slab levigat (endocalcaric), lut nisipos mijlociu / lut nisipos mijlociu, dezvoltat pe

materiale fluviatile carbonatice mijlocii.Comloşu Mic 2014

Actual humidity (%) and water supply (m3/ha) in the cambic chernozem, moist phreatic, depth

salinised below 100 cm, poorly levigated (endocalcaric), medium sandy clay/medium sandy clay,

developed on medium carbonatic fluvial materials, Comloşu Mic, 2014

Primăvara
(Aprilie-semănat)

Vara (Iulie-formarea
bobului)

Toamna
(Septembrie-recoltare)Adâncimea

(cm)
U %

Ra
(m3/ha)

U %
Ra

(m3/ha)
U %

Ra
(m3/ha)

0-10 23,01 17,46 19,16
10-20 23,93 17,03 19,34
20-30 23,00 17,56 20,57
30-40 24,71 18,82 20,84
40-50 25,60

1587

18,78

1228

20,89

1411
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Fig. 7.13. Umiditatea actuală (%) şi rezerva de apă (m3/ha) la solul Cernoziom cambic, freatic umed,

salinizat în adâncime cu salinizare slabă sub 100 cm, sodicizat în adâncime cu sodicizare slabă sub 100 cm,

slab levigat (endocalcaric), lut nisipos mijlociu / lut nisipos mijlociu, dezvoltat pmateriale fluviatile

carbonatice mijlocii. Comloşu Mic 2014

Fig. 7.13. Actual humidity (%) and water supply (m3/ha) in the cambic chernozem, moist phreatic, depth

salinised below 100 cm, poorly levigated (endocalcaric), medium sandy clay/medium sandy clay, developed

on medium carbonatic fluvial materials, Comloşu Mic, 2014
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Trecerea de la câmpia de divagare  la câmpia înaltă, slab înclinat, influenţează în mod

direct atât însuşirile fizice ale solului cât şi regimul hidric.Preluvosolul vertic, lut argilos mediu /

lut argilos mediu, dezvoltat pe materiale eluviale necarbonatice mijlociu fine,  de la GIARMATA

se caracterizează în primăvară prin valori ale umidităţii solului cuprinse între 22,26 % (10-20 cm)

şi 25,68 % (40-50 cm).Umiditatea solului în vară atinge valori apropiate de cele ale coeficientului

de ofilire (aproximativ 13,00 %), aceasta datorându-se şi deficitului de precipitaţii din luna iunie şi

primele două decade din iulie  (aproximativ 100,00 mm).Rezerva de apă a solului s-a refăcut în

urma precipitaţiilor înregistrate la sfârşitul lunii iulie (169,00 mm), fiind de 1403 m3/ha la sfârşitul

lunii septembrie (tabelul 7.14. şi figura 7.14.).

Tabelul 7.14.

Table 7.14.

Umiditatea actuală (%) şi rezerva de apă (m3/ha) la solul  Preluvosol vertic, lut argilos mediu / lut

argilos mediu, dezvoltat pe materiale eluviale necarbonatice mijlociu fine.Giarmata 2014

Actual humidity (%) and water supply (m3/ha) in the vertic preluvosoil, medium loamy

clay/medium loamy clay, developed on medium fine non-carbonatic eluvial materials, Giarmata,

2014

Primăvara
(Aprilie-semănat)

Vara (Iulie-formarea
bobului)

Toamna
(Septembrie-recoltare)

Adâncimea
(cm)

U %
Ra

(m3/ha)
U %

Ra
(m3/ha)

U %
Ra

(m3/ha)
0-10 22,77 15,89 17,42
10-20 22,26 16,02 19,14
20-30 23,42 16,87 20,11
30-40 24,52 20,51 20,89
40-50 25,68

1590

19,71

1219

21,94

1403
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15,89 16,02 16,87
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Fig. 7.14. Umiditatea actuală (%) şi rezerva de apă (m3/ha) la solul  Preluvosol vertic, lut argilos mediu / lut

argilos mediu, dezvoltat pe materiale eluviale necarbonatice mijlociu fine. Giarmata 2014

Fig. 7.14. Actual humidity (%) and water supply (m3/ha) in the vertic preluvosoil, medium loamy

clay/medium loamy clay, developed on medium fine non-carbonatic eluvial materials, Giarmata, 2014
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Condiţiile naturale de câmpie înaltă larg depresionară, imprimă solului Eutricambosol

amfigleic, gleizat moderat (batigleic), stagnogleizat puternic (epihipostagnic), lut mediu / lut

mediu, dezvoltat pe materiale coluviale  necarbonatice mijlocii,  de la FIBIŞ, valori oscilante ale

elementelor regimului hidric.Umiditatea solului în primăvară este de 24,03 % la adâncimea de 0-10

cm, de numai 21,94 % la adâncimea de 20-30 cm, şi ajunge la 23,79 % la adâncimea de 40-50

cm.În vară şi în toamnă pe adâncimea 0-10 cm,  umiditatea solului este aproape identică (17,69 %

şi respectiv 17,68 %).Rezerva de apă a solului este mai mare la Fibiş comparativ cu cea înregistrată

la Giarmata în aceeaşi perioadă a anului (Fibiş : 1335/1416 m3/ha, Giarmata : 1219/1403 m3/ha),

aceasta datorându-se conţinutului mai mic de argilă,  la Fibiş (43,10-41,40 %), faţă de Giarmata

(48,70-50,00 %), (tabelul 7.15. şi figura 7.15.).

Tabelul 7.15.

Table 7.15.

Umiditatea actuală (%) şi rezerva de apă (m3/ha) la solul Eutricambosol amfigleic, gleizat moderat

(batigleic), stagnogleizat puternic (epihipostagnic), lut mediu / lut mediu, dezvoltat pe materiale

coluviale  necarbonatice mijlocii.Fibiş 2014

Actual humidity (%) and water supply (m3/ha) in the amphygleyic eutricambosoil, medium gleyed

(batigleyc), strongly stagnogleyic (epihipostagnic), medium loam/medium loam, developed on

medium non-carbonatic coluvial materials, Fibiş, 2014

Primăvara
(Aprilie-semănat)

Vara (Iulie-formarea
bobului)

Toamna
(Septembrie-recoltare)Adâncimea

(cm)
U % Ra (m3/ha) U % Ra (m3/ha) U %

Ra
(m3/ha)

0-10 24,03 17,69 17,68
10-20 23,21 18,49 19,52
20-30 21,94 19,21 20,74
30-40 23,18 20,17 21,71
40-50 23,79

1568

21,89

1335

21,55

1416

24,03 23,21 21,94 23,18 23,79
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Fig. 7.15. Umiditatea actuală (%) şi rezerva de apă (m3/ha) la solul Eutricambosol amfigleic, gleizat moderat
(batigleic), stagnogleizat puternic (epihipostagnic), lut mediu / lut mediu, dezvoltat pe materiale coluviale

necarbonatice mijlocii. Fibiş 2014
Fig. 7.15. Actual humidity (%) and water supply (m3/ha) in the amphygleyic eutricambosoil, medium gleyed
(batigleyc), strongly stagnogleyic (epihipostagnic), medium loam/medium loam, developed on medium non-

carbonatic coluvial materials, Fibiş, 2014
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Caracteristicile solului Luvosol albic-stagnic, stagnogleizat puternic (endostagnic), lut

nisipos mijlociu / lut mediu, dezvoltat pe materiale eluviale necarbonatice mijlocii, de la

SUDRIAŞ, precum şi condiţiile naturale pe care se află amplasat, de terasă cu denivelări de 10-20

cm şi un conţinut ridicat de nisip fin, favorizează deplasarea apei pe orizontală, ceea ce poate

influenţa unele valori ale regimului hidric şi în special a umidităţii solului.În primăvară umiditatea

solului în orizontul arabil prezintă valori apropiate (20,97 % la adâncimea 0-10 cm şi 20,41 % la

adîncimea de 10-20 cm).În luna iulie umiditatea solului în orizontul arabil este mică (15,23 % la

adâncimea de 0-10 cm şi 15,74 % la adâncimea 10-20 cm), cu toare acestea nu este apropiată de

valorile coeficientului de ofilire (6,77-8,87 %).Rezerva de apă a solului prezintă valori mai mici, în

primăvară 1483 m3/ha, în vară 1210 m3/ha şi în toamnă 1325 m3/ha.Precipitaţiile de la sfârşitul

lunii iulie (133,40 mm) au avut un impact pozitiv asupra rezervei de apă din sol, din toamnă

(tabelul 7.16. şi figura 7.16.).
Tabelul 7.16.

Table 7.16.

Umiditatea actuală (%) şi rezerva de apă (m3/ha) la solul Luvosol albic-stagnic, stagnogleizat
puternic (endostagnic), lut nisipos mijlociu / lut mediu, dezvoltat pe materiale eluviale

necarbonatice mijlocii.Sudriaş 2014
Actual humidity (%) and water supply (m3/ha) in the albic-stagnic, strongly stagnogleyic

(endostagnic), medium sandy loam/medium loam, developed on medium non-carbonatic eluvial
materials, Sudriaş, 2014

Primăvara
(Aprilie-semănat)

Vara (Iulie-formarea
bobului)

Toamna
(Septembrie-recoltare)

Adâncimea
(cm)

U % Ra (m3/ha) U % Ra (m3/ha) U % Ra (m3/ha)
0-10 20,97 15,23 16,19
10-20 20,41 15,74 17,00
20-30 19,55 16,20 17,65
30-40 20,12 17,35 18,08
40-50 21,25

1483

17,23

1210

18,83

1325
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Fig. 7.16. Umiditatea actuală (%) şi rezerva de apă (m3/ha) la solul Luvosol albic-stagnic, stagnogleizat
puternic (endostagnic), lut nisipos mijlociu / lut mediu, dezvoltat pe materiale eluviale necarbonatice mijlocii.

Sudriaş 2014
Fig. 7.16. Actual humidity (%) and water supply (m3/ha) in the albic-stagnic, strongly stagnogleyic

(endostagnic), medium sandy loam/medium loam, developed on medium non-carbonatic eluvial materials,
Sudriaş, 2014
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Solul Aluviosol gleic, gleizat puternic (batigleic), proxicalcaric, lut mediu / lut nisipos

mijlociu, dezvoltat pe materiale fluviatile carbonatice mijlocii, de la JUPANI, amplasat pe luncă

arie larg depresionară şi nivelul apei freatice la 1,0-2,0 m, se caracterizează prin oscilaţii

semnificatice ale valorilor indicilor hidrofizici ai solului datorită nivelului oscilant al apei

freatice.În primăvară valorile umidităţii solului sunt mai mari în primii 20 cm (23,76 %) şi mai mici

spre adâncime, ajungâd la 21,04 % la adâncimea de 40-50 cm, în timp ce în vară şi în toamnă

valorile umidităţii solului sunt mai mici la suprafaţă (17,00-18,00 %) şi mai mari în adâncime

(20,28-20,76 % la adâncimea de 40-50 cm), (tabelul 7.17. şi figura 7.17.).
Tabelul 7.17.

Table 7.17.

Umiditatea actuală (%) şi rezerva de apă (m3/ha) la solul Aluviosol gleic, gleizat puternic (batigleic),

proxicalcaric, lut mediu / lut nisipos mijlociu, dezvoltat pe materiale fluviatile carbonatice mijlocii.

Jupani 2014

Actual humidity (%) and water supply (m3/ha) in the gleyc aluviosoil, strongly gleyed (batigleyc),

proxicalcaric, medium loam/medium sandy loam, developed on medium carbonatic fluvial materials,

Jupani, 2014

Primăvara
(Aprilie-semănat)

Vara (Iulie-formarea
bobului)

Toamna
(Septembrie-recoltare)

Adâncimea
(cm)

U % Ra (m3/ha) U % Ra (m3/ha) U % Ra (m3/ha)
0-10 23,76 17,28 17,45
10-20 22,68 17,88 19,19
20-30 22,14 18,56 18,85
30-40 22,43 19,50 19,45
40-50 21,04
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Fig. 7.17. Umiditatea actuală (%) şi rezerva de apă (m3/ha) la solul Aluviosol gleic, gleizat puternic
(batigleic), proxicalcaric, lut mediu / lut nisipos mijlociu, dezvoltat pe materiale fluviatile carbonatice

mijlocii. Jupani 2014
Fig. 7.17. Actual humidity (%) and water supply (m3/ha) in the gleyc aluviosoil, strongly gleyed (batigleyc),
proxicalcaric, medium loam/medium sandy loam, developed on medium carbonatic fluvial materials, Jupani,

2014
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Pentru a avea rezultate concludente pe solurile cu aport freatic consider necesar ca

determinările cu privire la indicii hidrofizice ai solului să se facă cel puţin odată pe lună.

Condiţiile naturale de dealuri cu suprafaţă slab înclinată pe care se află amplasat

Luvosolului stagnic, stagnogleizat slab, dezvoltat pe materiale de dezagregare alterare in situ

mijlocii, lut mediu/lut argilos mediu de la FÂRDEA, influenţează vizibil umiditatea solului, cu

precădere în vară şi toamnă.În primăvară umididitatea solului prezintă valori crescătoare de la

suprafăţă (18,06 %) spre adâncime (22,90 %).În vară şi în toamnă umiditatea solului are valori mai

mici la suprafaţă (15,00-16,00 %) şi mai mari în adâncime (20,76 %, la adâncimea de 40-50 cm),

aceasta datorându-se precipitaţiilor cu intensitate şi debit mare, care datorită amplasării terenului pe

pantă (deal) s-au scurs la suprafaţa solului şi nu au avut posibilitatea să se infiltreze în

adâncime.Rezerva de apă din sol din vară de doar 1228 m3/ha, relevă  cel mai bine cele afirmate

anterior (tabelul 7.18. şi figura 7.18.).
Tabelul 7.18.

Table 7.18.
Umiditatea actuală (%) şi rezerva de apă (m3/ha) la solul Luvosol stagnic, stagnogleizat slab, dezvoltat pe

materiale de dezagregare alterare in situ mijlocii, lut mediu/lut argilos mediu.Fârdea 2014
Actual humidity (%) and water supply (m3/ha) in the stagnic luvosoil, poorly stagnogleyic, developed on

medium in situ disaggregation alteration materials, medium loam/medium loam, Fârdea, 2014
Primăvara

(Aprilie-semănat)
Vara (Iulie-formarea

bobului)
Toamna

(Septembrie-recoltare)
Adâncimea
(cm)

U % Ra (m3/ha) U % Ra (m3/ha) U % Ra (m3/ha)
0-10 18,06 15,85 16,20
10-20 19,58 16,07 16,35
20-30 20,89 16,38 19,96
30-40 21,37 18,96 20,53
40-50 22,90

1439
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Fig. 7.18. Umiditatea actuală (%) şi rezerva de apă (m3/ha) la solul Luvosol stagnic, stagnogleizat slab,
dezvoltat pe materiale de dezagregare alterare in situ mijlocii, lut mediu/lut argilos.Fârdea 2014

Fig. 7.18. Actual humidity (%) and water supply (m3/ha) in the stagnic luvosoil, poorly stagnogleyic,
developed on medium in situ disaggregation alteration materials, medium loam/medium loam, Fârdea, 2014
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CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI

CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS

Cercetările efectuate în cei doi ani experimentali, privind influenţa arăturii asupra

însuşirilor solului au permis  elaborarea  următoarelor  concluzii şi recomandări:

1. Din punct de vedere geologic perimetrul cercetat face parte din depresiunea panonică,

extremitatea estică, ce s-a format prin colmatarea treptată în Pleistocen a lacului cu acelaş nume.

2. Condiţiile climatice ale zonei în cei doi ani au fost favorabile culturii de porumb boabe.

Din punct de vedere termic, temperatura aerului în majoritatea lunilor a depăşit media multianuală.

Temperaturile înregistrate în anul 2013 au fost superioare temperaturilor înregistrate în anul 2014.

3. La Lovrin în anul 2013 cele mai ridicate temperaturi lunare de 23,70C şi respectiv

24,00C s-au înregistrat în lunile iulie şi august. Media anuală a fost de 12,10C. Temperaturile

înregistrate în anul 2014 au avut valori apropiate de media multianuală, valori care au oscilat între

12,90C în luna aprilie şi 21,90C în luna iulie.

La Timişoara temperaturile înregistrate în anul 2013 în perioada aprilie-septembrie, cu

excepţia lunii septembrie, în celelalte luni sunt peste media multianuală. În lunile iulie şi august s-

au înregistrat cele mai ridicate temperaturi medii lunare de 23,00C şi respectiv 23,90C.

Temperaturile înregistrate în anul 2014, comparativ cu anul 2013 au fost mult mai mici. În luna

aprilie s-a înregistrat o temperatură medie de 9,20C, comparativ cu media multianuală care a fost de

11,10C.

La Lugoj  temperaturile au avut valori diferite  în cei doi ani de cercetare. În anul 2013 în

luna august s-a înregistrat o temperatură de 23,10C, în timp ce în luna septembrie  temperatura

lunară a fost de doar 14,60C. În anul 2014 temperaturile  înregistrate în perioada aprilie –

septembrie au fost apropiate de media multianuală, cu foarte mici abateri.

4. Precipitaţiile atmosferice înregistrate la Lovrin în anul 2013, în perioada aprilie-

septembrie au fost de 258,80 mm, înregistrându-se un deficit de 93,20 mm.În anul 2014 distribuţia

precipitaţiilor a fost neuniformă cu toate că suma acestora a fost de 403,10 mm.În anul 2013 la

Timişoara, în perioada aprilie-septembrie s-au înregistrat 285,40 mm, comparativ cu media

multianuală care a fost de 352,20 mm, deficitul fiind de 66,80 mm.În anul 2014 în perioada aprilie-

septembrie cantitatea de precipitaţii a fost peste media multianuală, însă şi în acest caz distribuţia

acestora a fost neuniformă.La Lugoj cantitatea de precipitaţii înregistrată  în anul 2013 a fost de
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658,70 mm, iar  în anul 2014 a fost de 737,30 mm, în ambele cazuri depăşind cu mult media

multianuală.

5. Pentru a avea o paletă cât mai diversificată de soluri au fost alese umătoarele locaţii

(localităţi) : Lovrin, Beba Veche, Teremia Mare, Comloşi Mic, Giarmata, Fibiş, Sudriaş, Jupani şi

Fârdea.

Clasele de fertlitate pentru arabil încadrându-se între 40 şi 90 de puncte.

I.Influenţa arăturii asupra unor însuşiri fizice ale solului  pe diferite tipuri de sol

6. Rezultatele de ansamblu obţinute pe solurile luate în studiu susţin că evoluţia însuşirilor

fizice ale solului, constând  în : densitatea aparentă, porozitatea totală şi gradul de tasare, este

influenţată de acţiunea factorilor naturali de pedogeneză, cât şi de acţiunea factorului antropic, prin

lucrări de cultivaţie tot mai intense.

ANUL 2013

7. În condiţiile solului Cernoziom tipic,  de la LOVRIN,  densitatea aparentă  este foarte

mică spre mică (1,23-1,25 g/cm3), în stratul arat  (Ap A-prelucrat) şi mijlocie spre mică (1,45-1,35

g/cm3) în orizontul  Am A-molic.Porozitatea totală prezintă în primăvară valori mari la suprafaţă

(53,23 %)  şi mici în adâncime ( 44,15 %).Gradul de tasare indică un sol netasat la suprafaţă (- 7,96

%) şi slab tasat în toamnă (7,36 ).

8. Cernoziomul tipic, de la BEBA VECHE,  prezintă  o densitatea aparentă  mică (1,23-

1,25 g/cm3) în orizontul  Ap:A-prelucrat, în timp ce în orizontul  Am A-molic  densitatea aparentă

creşte la 1,63 g/cm3 . Porozitatea totală este mare (53,76 %) în primăvară la suprafaţă şi mică în

toamnă (40,74 %). Gradul de tasare indică un sol netasat spre slab tasat (-6,03 %) în orizontul

Ap:A-prelucrat în primăvară şi puternic tasat  (21,08 %) vara, la adîncimea de 30-40 cm.

9. Solul Cernoziom tipic, de la TEREMIA MARE,  prezintă însuşiri fizice specifice

solurilor zonale cu texturi mijlocii.În stratul arat (Ap: A-prelucrat) respectiv 23 cm, densitatea

aparentă este foarte mică (1,20-1,25 g/cm3), porozitatea totală este foarte mare spre mare (55,06-

53,36 %),  iar gradul de tasare este afânat spre netasat (-11,20 – - 8,01 %). În orizontul Am:A-

molic, densitatea aparentă rămâne mică (1,26 g/cm3),  porozitate totală rămâne mare (53,33 %) şi

gradul de tasare indică un sol care rămâne netasat (- 5,81 - - 8,06 % ).

10. Cernoziomul cambic,de la COMLOŞU MIC, se identifică prin valori ale densităţii

aparente  cuprinse între  1,20 g/cm3 în primăvară şi 1,49 g/cm3 în toamnă, o porozitate totală foarte

mare la suprafaţă (54,20 %) şi un grad de tasare de la -12,88 % (afânat) până la slab tasat (3,89 %)

în toamnă.

11. Trecerea de la zona de câmpie la zona de deal se reflectă direct asupra însuşirilor fizice

ale Preluvosol vertic, de la GIARMATA. Densitatea aparentă este foarte mică (1,15 g/cm3 ) în

primăvară şi creşte în toamnă la 1,58 g/cm3 .Porozitatea totală este mare în primăvară (54,55 %) şi
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foarte mică în toamnă pe adâncimea 20-40 cm (38,04-41,41 %).Gradul de tasare indică un sol

puternic tasat (25,10 %).

12. Eutricambosolul amfigleic, de la FIBIŞ, se carcaterizează prin valori extreme ale

însuşirilor fizice.Densitatea aparentă în primii 10 cm atât în primăvară cât şi în vară este extrem de

mică (0,98-1,09 g/cm3), porozitatea totală extrem de mare (63,02 %), gradul de tasare cu valori de

la foarte afânat (-25,74 %) la puternic tasat (19,20 %).

13. Luvosolul albic-stagnic,  de la SUDRIAŞ se caracterizează prin însuşiri fizice specifice

solurilor zonale cu texturi mijlocii stagnogleizate puternic, ceea ce influenţează vizibil valoriile

densităţii aparente, valori care ajung la 1,60-1,62 g/cm3 .Porozitatea totală este foarte mare (52,04-

55,97 %) în orizonturile superioare şi  mică la adâncimea de 20-30 cm (40,00 %).Gradul de tasare

indică un sol afânat în primii 20 de cm (-10,53 - -16,29 %).

14. Conţinutul mic de argilă pe care îl conţine Aluviosolul gleic, de la JUPANI,

influenţează relevant însuşirile fizice ale solului.Densitatea aparentă prezintă valori foarte mici la

suprafaţa solului (1,15-1,22 g/cm3), şi valori mijlocii (1,43-1,49 g/cm3) pe adâncimea 20-50 cm, în

vară şi în toamnă.Porozitatea totală pe întregul parcurs al anului este foarte mare pe adâncimea 0-

20 cm (54,65-57,09 %). Pe aceeaşi adâncime gradul de tasare prin valorile sale 54,65-57,09 %

indică un sol afânat.

15. Zona de deal pe care se află amplasat Luvosolul  stagnic,  de la FÂRDEA,  precum şi

conţinutul mai mare de argilă, se reflectă asupra densităţii aparente, a cărei valori sunt cuprinse

între 1,27 g/cm3 şi 1,50 g/cm3 .Porozitatea totală este mare în primii 20 de cm  (49,81-51,69 %) şi

mijlocie pe adîncimea 20-50 cm (43,98-46,06 %).Gradul de tasare indică un sol netasat la suprafaţă

(-5,43 – -1,60 %) şi moderat tasat în adâncime (11,54 %).

ANUL 2014

16. În condiţiile  Cernoziomului tipic, de la LOVRIN, densitatea aparentă a crescut de la

1,20 g/cm3 în stratul arat, la 1,48 g/cm3 în adâncime.Porozitatea totală a oscilat între 54,37 % în

stratul arat şi 44,15 % la adâncimea 20-30 cm.Gradul de tasare prezintă valori între -10,28 % în

stratul arat şi + 10,24 % la adâncimea 20-30 cm.

17. În anul 2014 pe Cernoziomul  tipic, de la BEBA VECHE densitatea aparentă a crescut

de la 1.25 g/cm3 în stratul arat, la 1.64 g/cm3 în toamnă.Porozitatea totală a variat între 53,00 % în

stratul arat şi 39,03 % în toamnă pe adâncimea 30-40 cm.Gradul de tasare a oscilat între - 4,53 % în

stratul arat şi + 22,30 % la adâncimea 30-40 cm.

18. În perioada aprilie-septembrie 2014,  densitatea aparentă la Cernoziomul tipic, de la

TEREMIA MARE,  a crescut  de la 1,22 g/cm3 în stratul arat,  la 1,33 g/cm3 în toamnă.Porozitatea

totală a variat între 54,31 % în stratul arat şi 50,37 % la adâncimea de 20-30 cm, iar gradul de

tasare a oscilat între -9,68 % în stratul arat şi – 2,30 % în toamnă, ceea ce indică un sol netasat.
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19. Cernoziomul cambic, de la COMLOŞU MIC, se defineşte prin valori ale densităţii

aparente cuprinse între 1,19 g/cm3 şi 1,49 g/cm3.Porozitatea totală a variat între 54,58 % în stratul

arat şi 43,56 % în toamnă.Gradul de tasare a oscilat între -13,67 % în stratul arat şi + 9,92 % în

toamnă, respectiv de la afânat la slab tasat.

20. În locaţia de la GIARMATA pe un  Preluvosol vertic, densitatea aparentă a crescut de

la 1.12 g/cm3 în stratul arat, în primăvară, la 1.58 g/cm3 în toamnă,  la adâncimea de 40-50

cm.Porozitatea totală a oscilat între 55,73 % în stratul arat şi 38,76 % în stratul 40-50 cm, respectiv

de la mare la foarte mică cu o uşoară scădere în toamnă.Gradul de tasare indică un sol netasat la

suprafaţă (-9,80 %) şi puternic tasat (+ 24,09 %) în stratul restrictiv.

21. Valoarea densităţii aparente pe Eutricambosolul amfigleic, de la FIBIŞ, a crescut de la

1.13 g/cm3 în stratul arat la 1.60 g/cm3 în stratul restrictiv. Porozitatea totală a variat între 57,36 %

în stratul arat şi 40,96 % în stratul restrictiv, respectiv de la foarte mare la mică cu o uşoară scădere

în toamnă Gradul de tasare a oscilat între -14,45 % în stratul arat şi +17,71 în stratul restrictiv,

respectiv de la afânat la moderat tasat.

22. În condiţiile anului 2014, densitatea aparentă la Luvosolul albic-stagnic, de la

SUDRIAŞ  a crescut de la 1,20 g/cm3 în stratul arat, la 1,68 g/cm3 în stratul restrictiv.Porozitatea

totală a avut valori cuprinse între 55,22 % în stratul arat (foarte mare) şi 37,78 % în stratul restrictiv

(mică). Gradul de tasare a oscilat între -14,73 % în stratul arat şi + 21,34 % în stratul restrictiv,

respectiv de la afânat la puternic tasat.

23. Aluviosolul gleic, de la JUPANI, cu un nivel al apei freatice la 1,0-2,0 m, se

diferenţiază de celelalte tipuri de sol prin modificarea în permanenţă a valorilor indicilor fizici ai

solului.Densitatea aparentă în anul 2014 a crescut de la 1.15 g/cm3 în stratul arat,  la 1.57 g/cm3 în

stratul restrictiv, respectiv de la foarte mică la mijlocie.Porozitatea totală a variat între 57,09 % în

stratul arat şi 42,28 % în stratul restrictiv, în timp ce gradul de tasare a oscilat între -16,37 % în

stratul arat şi + 12,09 % în stratul restrictiv.

24. Luvosolul stagnic, de la FÂRDEA, este specific solurilor zonale din zonă.În anul 2014

densitatea aparentă a crescut de la 1.29 g/cm3 în stratul arat la 1.53 g/cm3 în stratul restictiv,

respectiv de la mică la mijlocie.Porozitatea totală a variat între 50,57 % în stratul arat şi 42,91 % în

stratul restictiv, iar gradul de tasare a oscilat între - 3,22 % în stratul arat şi + 13,79 % în stratul

restictiv.

II Iinfluenţa arăturii asupra umidităţii actuale şi rezervei de apă din sol pe diferire tipuri

de sol

ANUL 2013

25. În anul 2013 atât umiditatea solului cât şi rezerva de apă a solului au prezentat valori

mai mari în primăvară (aprilie) datorită cantităţii mai mari de precipitaţii din luna martie.Aportul
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redus al precipitaţiilor din perioada aprilie-septembrie a determinat un nivel mai mic atât al

umidităţii solului cât şi al rezervei de apă din sol.

26. În cazul Cernoziomului tipic,  de la LOVRIN, umiditatea solului oscilează între 23,77

% pe adâncimea 20-30 cm şi 26,86 % pe adâncimea 40-50 cm, în timp ce rezerva de apă este de

1690 m3/ha.În vară umiditatea solului în orizontul de la suprafaţă este de 17,05 %, ceea ce

determină o rezervă de apă a solului de doar 1295 m3/ha.În septembrie, datorită cerinţelor mai

reduse ale porumbului faţă de apă, umiditatea solului prezintă valori mai mari comparativ cu luna

iulie şi o rezervă de apă în sol de 1335 m3/ha.

27. În condiţiile solului., de la BEBA VECHE, umiditatea solului în primăvară prezintă

valori cuprinse între 21,26 % - 23,55 %  şi o rezervă de apă a solului de 1712 m3/ha.Umiditatea

solului prezintă valori apropiate  atât în vară cât şi în toamnă   (adâncimea 0-10 cm : vară – 16,18

%, toamnă – 16,75 %).Rezerva de apă a solului ajunge la 1272 m3/ha în vară şi la 1324 m3/ha în

toamnă.

28. Cernoziomul tipic, de la TEREMIA MARE, se remarcă prin valori mai mari ale

umidităţii solului în primăvară (26,00-28,20 %).Rezerva de apă a solului este de 1680 m3/ha în

primăvară şi de 1297 m3/ha în toamnă.

29. Cernoziomul cambic, de la COMLOŞU MIC, prezintă valori apropiate ale umidităţii

solului în primăvară (23,97-24,60 %).Datorită  distribuţiei uniforme a precipitaţiilor din perioada

aprilie-septembrie rezerva de apă a solului  prezintă valori aproximativ egale (1273 m3/ha în iulie şi

1275 m3/ha în septembrie.

30. Umiditatea solului în locaţia de la GIARMATA, pe Preluvosolul  vertic, se

caracterizează prin valori ale umidităţii solului în primăvară cuprinse între 23,52 % şi 25,31 %  şi

între 14,73 % şi 18,98 % în toamnă. %. Rezerva de apă a solului de la 1670 m3/ha în primăvară,

ajunge la 1235 m3/ha în toamnă.

31. `Datorită precipitaţiilor căzute cu câteva zile înainte de recoltatul probelor de sol din

luna aprilie, solul Eutricambosol amfigleic, de la FIBIŞ, se caracterizează prin valori apropite ale

umidităţii solului în primăvară,  cuprinse între 24,04 % şi 25,46 %, cu o rezervă a apei din sol de

1654 m3/ha.Lipsa precipitaţiilor din perioada de vară îşi pune amprenta asupra valorii rezervei de

apă din sol,  din vară şi toamnă, aceasta fiind de 1296 m3/ha şi respectiv 1328 m3/ha.

32. Suprafaţa cvasiorizontală cu denivelări de 10-20 cm pe care se găseşte amplasat

Luvosolul albic-stagnic, de la SUDRIAŞ, influenţează în mod direct atât umiditatea solului cât şi

rezerva de apă din sol.Umiditatea solului în primăvară în stratul arabil este în jur de 26,00 % şi de

22,04 % la adâncimea de 40-50 cm.În vară şi în toamnă umiditatea solului prezintă valori

apropiate.

33. Condiţiile de luncă, cu o arie larg depresionară, pe care se află amplsat Aluviosolul

gleic, de la JUPANI, favorizează  în primăvară valori mai mari şi apropiate ale umidităţii solului

pe adâncimi (0-10 cm : 25,18 % şi – 40-50 cm : 25,03).Nivelul ridicat al apei freatice (1,0-2,0 m)
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este în corelaţie directă cu rezerva de apă din sol, 1648 m3/ha în primăvară, 1305 m3/ha în vară şi

1384 m3/ha în toamnă.

34. Zona de deal, de la FÂRDEA,  cu suprafaţa slab înclinată pe care este amplasat

Aluviosolul gleic, a influenţat valoarea umidităţii solului şi a rezerva de apă din sol.Umiditatea

solului a fost de 23,75 % la adâncimea de 0-10 cm şi de 21,30  la adâncimea de 40-50 cm. Rezervei

de apă din sol, este de 1235 m3/ha în vară şi de 1275 m3/ha în toamnă.

ANUL 2014

35. Deficitul de precipitaţii din primele luni ale anului 2014 determină valori mai mici în

primăvară (aprilie), atât ale umidităţii solului cât şi a rezervei de apă din sol.Cantitatea mare de

precipitaţii înregistrată în lunile mai (197,10 mm) şi septembrie (105,70 mm) la Lovrin, mai

(124,80 mm) şi iulie (169,00 mm) la Timişoara, mai (132,60 mm) şi iulie (133,40) la Lugoj au

determinat valori superioare ale umidităţii solului şi a rezervei de apă în vară (iulie) şi în toamnă

(septembrie), comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2013.

36 În cazul  Cernoziomului tipic, de la LOVRIN, deficitul de precipitaţii din primele luni

ale anului 2014 a determinat valori mai mici ale umidităţii solului, în primăvară, cuprinse între

22,72 % la adâncimea 0-10 cm şi 23,76  %  la adâncimea de 30-40 cm.Excedentul de precipitaţii

din vară şi toamnă a influentat semnificativ rezerva de apă din sol, care în vară a fost 1343 m3/ha,

iar în toamnă de 1482 m3/ha.

37. Umiditatea solului în condiţiile Cernoziomului tipic, de la BEBA VECHE, în

primăvară oscilează între 20,76 % (20-30 cm) şi 23,48 % (0-10 cm)..Rezerva de apă în primăvară a

fost de 1610 m3/ha, iar în toamnă de 1390 m3/ha.

38. Condiţiile naturale de câmpie de divagare,  pe care se află amplasat Cernoziomul tipic,

de la TEREMIA MARE, indică un sol cu însuşiri fizice foarte bune.Umiditatea solului în aprilie

la adâncimea  0-10 cm este de 25,00 % şi creşte spre adâncime, ajungând la 26,36 % la adâncimea

de 40-50 cm.Rezerva de apă din sol este de 1374 m3/ha în vară şi de 1425 m3/ha în toamnă.

39. În condiţiile Cernoziomului  cambic, de la COMLOŞU MIC, umiditatea solului  în

primăvară şi în toamnă când s-au recoltat probe de umiditate prezintă valori mai mici la suprafăţă şi

mai mari în adâncime : primăvara – 23,01 % (0-10 cm) şi 25,60 % (40-50 cm), toamna – 19,16  %

(0-10 cm) şi 20,89 % (40-50 cm).Rezerva de apă este de 1587 m3/ha în primăvară şi de 1411 m3/ha

în toamnă.

40. Trecerea de la câmpia de divagare  la câmpia înaltă, slab înclinată, influenţează în mod

direct atât însuşirile fizice ale solului cât şi regimul hidric.Preluvosolul vertic,  de la GIARMATA

se caracterizează în primăvară prin valori ale umidităţii solului cuprinse între 22,26 % (10-20 cm)

şi 25,68 % (40-50 cm).Rezerva de apă a solului s-a refăcut în urma precipitaţiilor înregistrate la

sfârşitul lunii iulie (169,00 mm), fiind de 1403 m3/ha la sfârşitul lunii septembrie.
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41. Condiţiile naturale de câmpie înaltă larg depresionară, imprimă Eutricambosolului

amfigleic,  de la FIBIŞ, valori oscilante ale elementelor regimului hidric.Umiditatea solului în

primăvară este de 24,03 % la adâncimea de 0-10 cm  şi ajunge la 23,79 % la adâncimea de 40-50

cm.În vară şi în toamnă pe adâncimea 0-10 cm,  umiditatea solului este aproape identică (17,69 %

şi respectiv 17,68 %).Rezerva de apă a solului este mai mare la Fibiş comparativ cu cea înregistrată

la Giarmata în aceeaşi perioadă a anului (Fibiş : 1335/1416 m3/ha, Giarmata : 1219/1403 m3/ha).

42.  Condiţiile naturale şi conţinutul ridicat de nisip fin, de la SUDRIAŞ favorizează

deplasarea apei pe orizontală, ceea ce poate influenţa unele valori ale regimului hidric şi în special

ale umidităţii solului.În primăvară umiditatea solului în orizontul arabil prezintă valori apropiate

(20,97 % la adâncimea 0-10 cm şi 20,41 % la adîncimea de 10-20 cm).Rezerva de apă a solului

prezintă valori mai mici, în primăvară 1483 m3/ha, în vară 1210 m3/ha şi în toamnă 1325 m3/ha.

43. Aluviosolul gleic, de la JUPANI, amplasat pe luncă cu nivelul apei freatice la 1,0-2,0

m, se caracterizează prin oscilaţii semnificatice ale valorilor indicilor hidrofizici ai solului datorită

nivelului oscilant al apei freatice.În primăvară valorile umidităţii solului sunt mai mari în primii 20

cm (23,76 %), în timp ce în vară şi în toamnă valorile umidităţii solului sunt mai mici la suprafaţă

(17,00-18,00 %) şi mai mari în adâncime  (20,28-20,76 % la adâncimea de 40-50 cm).Rezerva de

apă a solului este de 1512 m3/ha în primăvară şi 1349 m3/ha în toamnă.

44. Condiţiile naturale de dealuri cu suprafaţă slab înclinată  pe care se află amplasat

Luvosolului stagnic, de la FÂRDEA, influenţează vizibil umiditatea solului, cu precădere în vară şi

toamnă.În primăvară umididitatea solului prezintă valori crescătoare de la suprafăţă (18,06 %) spre

adâncime (22,90 %).În vară şi în toamnă umiditatea solului are valori mai mici la suprafaţă (15,00-

16,00 %) şi mai mari în adâncime (20,76 %, la adâncimea de 40-50 cm)..Rezerva de apă din sol în

vară este de doar 1228 m3/ha.

III. Producţia de porumb boabe înregistrată în diferite localităţi din judeţul timiş în

perioada 2013-2014

45. Producţiile de porumb boabe obţinute în cei doi ani de experimentare au fost

influenţate atât de tipul de sol, cât şi de clasa de calitate pentru arabil.

46. Din datelor prezentate cu privire la producţie reiese că atât anul de cultură cât şi

condiţiile ecologice din cele nouă localităţi, au o influenţă reală distinct semnificativă asupra

producţiei de boabe.Variabilitatea condiţiilor climatice din cei doi ani cuprinşi în studiu a influenţat

producţia într-o măsură de 33,52 %.

47. În ceea ce priveşte efectul unilateral al condiţiilor climatice din anii de experimentare,

producţia de boabe a înregistrat o amplitudine de 8,31 q/ha, având valori cuprinse între 60,11 q/ha

în 2013 şi 68,42 q/ha  în 2014, pe fondul unei variabilităţi reduse de la un an la altul.  Ca atare,

condiţiile de cultură din anul 2014 au fost mai favorabile, oferind posibilitatea obţinerii unui spor

distinct semnificativ de producţie, de aproximativ 13,82 %.
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48. În funcţie de condiţiile ecologice ale localităţilor,  s-au realizat producţii medii de boabe cu

valori cuprinse între 42,57 q/ha la Fârdea şi 90,28 q/ha la Lovrin, în condiţiile unei amplitudini de variaţie

ridicate (47,71 q/ha).

49.  Comparativ cu media experienţei, cele mai ridicate producţii şi respectiv sporuri foarte

semnificative de 26,62-40,47 % au fost înregistrate în localităţiile: Lovrin (26,01 q/ha); Teremia Mare

(18,97 q/ha) şi Comloşu Mic (17,11 q/ha). Producţiile medii cele mai reduse în această perioadă şi foarte

semnificativ inferioare mediei au fost constatate în localităţiile: Fârdea (-21,70 q/ha); Sudriaş (-13,56 q/ha)

şi Jupani (-10,51 q/ha).

50. Din punct de vedere al efectului anilor experimentali asupra producţiei de boabe la

porumb, se observă că în condiţiile din anul 2013 amplitudinea de variaţie (42,15 q/ha) şi variabilitatea

(24,94 %) au fost  mai reduse decât în anul 2014 unde s-a înregistrat o amplitudine de 53,29 q/ha şi o

variabilitate a producţiei de 27,54 %.

51. În condiţiile din anul 2013, pentru diferitele localităţi cuprinse în studiu s-au înregistrat

producţii de porumb boabe cu valori cuprinse între 82,40 q/ha la Lovrin şi 40,25 q/ha la Fârdea, pe

fondul unei medii a experienţei de 60,11 q/ha.

52. În cazul anului 2014 producţiile de porumb din localităţiile cuprinse în studiu au prezentat

valori între 44,88 q/ha la Fârdea şi 98,17 q/ha la Lovrin, cu o medie generală de 68,42 q/ha.

Astfel şi în acest an cele mai favorabile condiţii ecologice locale s-au dovedit a fi la Lovrin

unde s-a înregistrat o producţie semnificativ superioară celorlalte localităţi cu sporuri relative cuprinse

între 9 şi119 %.

53. În ceea ce priveşte efectul condiţiilor climatice asupra producţiilor înregistrate în

fiecare localitate, se constată că cea mai mare stabilitate a producţiei de boabe a fost înregistrată la

Şudriaş unde variabilitatea condiţiilor de cultură din 2013-2014 a determinat o variaţie a producţiei

de aproximativ 7 % respectiv o abatere de 3,49 q/ha. De asemenea şi în cazul localităţiilor Jupani şi

Fârdea se observă o influenţă redusă a condiţiilor climatice, respectiv o variaţie nesemnificativă de

4,63-4,88 q/ha de la un an la altul. O influenţă nesemnificativă a condiţiilor climatice asupra

producţiei, respectiv o variaţie de 5,73-7,23 q/ha s-a înregistrat şi în localităţiile Fibiş şi Beba

Veche.

54. În condiţiile de cultură de la Lovrin, Teremia Mare şi Comloşu Mic, modificarea

condiţiilor climatice a avut cea mai intensă şi semnificativă influenţă asupra producţiei de porumb

boabe, materializată prin variaţii puternic asigurate statistic de 12,20-15,77 q/ha, respectiv sporuri

relative de 16,21-19,14 %. Astfel, în localităţile unde există terenuri cu potenţial ridicat pentru

cultura porumbului, variaţia pozitivă a condiţiilor climatice este valorificată eficient.

55. Sinteza rezultatelor studiului efectuat relevă că lucrarea solului în sistem clasic

(convenţional), păstrând la bază arătura cu întoarcerea brazdei şi pregătirea patului germinativ prin

discuire, grăpare, lucrare cu combinatorul, influenţează direct şi indirect însuşirile fizice ale solului,

cum sunt: densitatea aparentă, porozitatea totală, gradul de tasare,  dinamica umidităţii solului şi în
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final relaţionat desigur şi cu alte însuşiri ale solului (chimice, biologice) şi cu oferta climatică,

fertilitatea culturală a solului (agroproductivitatea).

56. Starea fizică a solurilor studiate, evidenţiate prin densitatea aparentă (Da g/cm3 ),

porozitatea totală (PT %), gradul de tasare (GT %), respectiv fertilitatea naturală a solului,

apreciate după nivelul producţiei obţinute la porumb, relevă că evoluţia caracteristicilor solului în

sistemul de lucrare cu arătură este pregnant influenţat de factorii naturali : climă, relief, materialul

parental şi de impactul factorului antropic, reieşind necesitatea optimizării factorului tehnologic.

               57. Procesele de degradare induse antropic, constând în creşterea densităţii aparente în

stratul subarabil, scăderea porozităţii totale, creşterea gradului de tasare, contracţia şi formarea

crăpăturilor prin pierderea  apei pe de o parte şi cerinţele de conservare şi sporire a fertilităţii

solului proprii agriculturii sustenabile, pe de altă parte impun adoptarea unor sisteme de lucrare a

solului cu caracter conservativ, cu elemente de diferenşiere în funcţie de sol şi de cerinţele plantei

cultivate.

Recomandări :

Recommendations

1. Pentru asigurarea calităţii lucrării solului, respectiv pentru prevenirea sau extomparea

degradării fizice a solului (destructurare, tasare, formare de bulgări) dar şi din considerente

ecologice şi economice este imperios necesară efectuarea lucrărilor solului la umiditatea

corespunzătoare în sol şi reducerea la minimul necesar a traficului de suprafaţă.

2. Pentru evitarea formării hardpanului este necesară variaţia adâncimii arăturii ceea ce

presupune şi o asolare şi rotaţie corespunzătoare a culturilor. Calitatea arăturii influenţează şi

dinamica pozitivă a umidităţii solului..

3. Pentru creşterea capacităţii productive a solurilor este necesară asigurarea calităţii

superioare a lucrărilor şi fertilizare organo – minerală corelată cu starea de aprovizionare a solului

cu elemente nutritive. Potrivit potenţialului specific, cernozionurile  necesită fertilizare organică şi

minerală de întreţinere.

Luvosolurile necesită fertilizare organo – minerală, cu aport crescut  de la preluvosolul

vertic şi la luvosolurile cu caracter stagnic.

4 . Cerinţele conservării sporirii fertilităţii solului, protecţia mediului, raţiunile economice

impun perfecţionarea continuă a sistemului de lucrare a solului. Este necesară adecvarea de sisteme

test biologice care să se înregistreze conceptului de utilizare sustenabilă a solului, cu clemenţă de

diferenţiere în funcţie de cerinţele de sol şi planta cultivată. În acest sens, un rol important revine

evoluţiei în plan conceptual şi promovarea în practică a sistemelor conservative de lucrare a

solului.

Problema conservării şi sporirii fertilităţii solului rămâne mereu actuală, iar lucrarea

solului va sta la baza optimizării condiţiilor de creştere şi dezvoltare a plantelor de cultură.
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