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INTRODUCERE

Teza de doctorat „Influenţa sterilor miniere asupra regimului de azot a solurilor

arabile din vestul municipiului Baia Mare” abordează problema evoluției unui

macroelement esențial al dezvoltării plantelor - azotul, în condițiile unei agriculturi de

subzistență, în teritorii supuse zeci de ani impactului antropic, ca urmare a dezvoltării

puternice a industriei miniere – de extracție și prelucare a lor, în egală măsură.

Retrocedarea terenurilor prin aplicarea Legii fondului funciar și situaţia socio-

economică din ce în ce mai precară a proprietarilor a forţat la exploatări neraţionale a

terenurilor redobândite, practicând agricultura chiar şi în cele mai neașteptate locații.

O astfel de situație este întâlnită în zona de vest a municipiului Baia Mare, în

imediata apropriere a triadei iazurilor de decantare a sterilelor minere: Săsar, Remin și

Aurul, unde proprietarii practică agricultura de subzistență. Fără a lua în calcul factorii

ecologici ai zonei, practicarea acestui tip de agricultură și aplicarea în continuare fără

discernământ a diverselor forme de fertilizare, ar putea genera în câțiva ani limitarea

producțiilor, poluarea cu nitrați a apelor freatice din zonă, astfel încât remedierea acestor

posibile efecte, să implice costuri materiale și umane imense.

Plecând de la premizele reglemetărilor legislative legate de protecția mediului

(instituite până în 2010), mai ales a celor prevăzute de Directiva Cadru a Apei și a

directivelor de completare, în special, la poluarea cu nitrați a apelor subterane din surse

agricole și de la  principiul că „e mai ușor să previi decât să tratezi” a pornit ideea

prezentului studiu.

Cercetările teoretice, experimentale și observațiile efectuate demonstrează și

reconfirmă faptul că, activitățile și acțiunile legate de agricultură în zona studiată sunt

indisolubil legate de măsuri de protecție care vizează nu numai trasabilitatea până la

aliment, ci și pe cele, de protecție durabilă a mediului.

În strânsă legătură cu preocupările internaționale actuale de dezvoltare durabilă, grija

pentru securitatea și siguranța lanțului alimentar sunt indisolubil legate de conservarea și

managementul integrat al zonelor agricole. Teza de doctorat rezolvă în principal, probleme

legate de pretabilitatea și productivitatea terenurilor, promovând agricultura durabilă, bazată

pe monitorizare și implementarea măsurilor agrotehnice moderne, eficiente, în condiții de

management corespunzător a terenurilor poluate.
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Capitolul 1

ACTUALITATEA TEMEI, SCOPUL ȘI OBIECTIVELE CERCETĂRILOR

1.1 Actualitatea temei de cercetare

În cele patru subcapitole ale sale sunt prezentate importanța funcțiilor solului în

agricultură, cu precădere a fertilității. Sunt prezentate legi și principii legate de starea de

fertilitate a solului, insistând asupra importanței azotului, ca macroelement esențial al

nutriției plantelor, în dezvoltarea plantelor și ulterior la obținerea producțiilor scontate.

Abordarea temei de cercetare a rezultat în urma documentării, a analizei diverselor

studii şi a observaţiilor efectuate în teren: zona agricolă din apropierea triadei iazurilor de

decantare din vestul municipiului Baia Mare: Săsar, Aurul și Remin (Bozânta).

Documentarea științifică a reliefat faptul că, deşi multe parcele de teren din zonă

sunt utilizate pentru agricultură, studiile elaborate nu au pus în evidenţă influenţele sterilelor

depozitate de decenii în aceste iazuri asupra aprovizionării solului cu macronutrientul

principal – azotul. Aceste studii s-au limitat la stabilirea aprovizionării cu metale a solului și

cel mult, la calcularea unor indici de transfer a metalelor în lanțul trofic agro-alimentar.

1.2 Stadiul actual al cercetării

Prezintă studii referitoare la caracterul solului poluat cu metale grele, al apelor de

suprafață și a l celor freatice în zona de cercetare (BIG, Cristina Laura și colab., 2012;

MICLEAN Mirela și colab., 2010; DAMIAN Floarea și colab., 2008; GUȘ P. și colab.,

2011).

În anul 2009, la demararea documentării am identificat numeroase studii care fac

referire strictă la date de interes – rapoarte şi bilanţuri de mediu (cele mai multe pentru iazul

Aurul), studii pedologice şi agrochimice întocmite strict pe o anumită arie de interes, cel

mai des pe cea a aprovizionării solului cu metale grele. Am identificat mai multe teme de

cercetare, concretizate în teze de doctorat din diverse domenii; cel mai des, protecția

mediului și biologie.

Nu am identificat însă, studii care să evidențieze și să stabilească influenţele –

pozitive sau negative și o eventuală legătură între starea de aprovizionare a solurilor agricole

din imediata vecinătate a triadei iazurilor, cu macroelementul esențial - azotul și starea de
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aprovizionare cu anumiți micronutrienți – metale (cupru, mangan, zinc și poluantul

caracteristic – plumbul).

Toate aceste considerente ale documentării și ipotezei de cercetare au determinat

caracteristicile cercetărilor efectuate în cadrul tezei:

- stabilirea locației experimentului agricol – amonte și aval de triada iazurilor de

decantare;

- stabilirea factorului experimental al studiului - fertilizarea diferențiată –

fertilizare cu îngrășământ de sinteză și cu îngrășământ organic, natural (gunoi de

grajd);

- condițiile experimentării – aplicarea agrotehnicii specifice zonei și diferențierea

fertilizării în cadrul culturilor de porumb – 2011 și cartof – 2012 (proprietarii și-au întreținut

culturile în același fel, cum o fac an de an, studiul putând în evidență efectul real pe care îl

determină prezența sterilelor cantonate în cele trei iazuri de decantare - Săsar, Aurul și

Remin, din aproprierea zonei de cercetare).

În aceste condiții, experiențele agricole organizate în vederea studierii influenţelor pe

care le exercită sterilele miniere asupra regimului de azot a solurilor arabile din vestul

municipiului Baia Mare au contribuit la stabilirea concluziilor și a recomandărilor privitoare

la măsuri agrotehnice adecvate, în condițiile stării ecologice actuale a zonei studiate.

1.3 Scopul și obiectivele cercetării

1.3.1 Scopul cercetării

Cercetările teoretice și experimentale efectuate pe parcursul elaborării tezei vizează

cunoașterea influenței sterilelor miniere - cantonate de zeci de ani în iazurile de decantare

din vestul municipiului Baia Mare, asupra regimului de azot din solurile agricole situate în

imediata vecinătate a lor. Din perspectiva unei agriculturii durabile, scopul cercetării

vizează stabilirea măsurilor agrotehnice optime care să contribuie eficient la optimizarea

conținutului de azot în sol și stimularea producerii humusului, în vederea asigurării durabile

a fertilității solului, în condițiile stării ecologice actuale.

1.3.2 Obiectivele cercetării

Cercetările din cadrul tezei au fost fundamentate pe următoarele obiective :
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1. Stabilirea inițială a concentrației diverselor forme de azot (total, mineral), a

reacției solului, a conținutului de humus, a microelementelor de interes (cupru, mangan și

zinc) și a plumbului în solul loturilor experimentale.

2. Stabilirea inițială a concentrației diverselor forme de azot și elemente cu caracter

metalic (cupru, zinc, mangan, plumb) a apelor freatice din zona loturilor experimentale.

3. Stabilirea conținuturilor microelementelor de interes și a plumbului în sterilele

depozitate în haldele de sterile miniere.

4. Elaborarea strategiei experimentale: stabilirea culturilor (porumb, cartof), a

agrotehnicii aplicate și a fertilizării diferențiate prin stabilirea dozelor optime economice

(pentru gunoiul de grajd s-au efectuat analize în laborator pentru stabilirea conținutului de

azot și microelemente).

5. Stabilirea evoluției regimului de azot (total, mineral), a reacției solului, a

conținutului de humus, a microelementelor de interes (Cu, Zn, Mn) și a plumbului în solul

ambelor loturi experimentale, în cursul anului 2011 și 2012.

6. Stabilirea corelațiilor dintre concentrațiile diverselor forme de azot și a

microelementelor, odată cu evoluția culturilor prestabilite.

7. Stabilirea celor mai potrivite măsuri agrotehnice privitoare la condiții de

fertilizare, din perspectiva unei agriculturi durabile și sustenabile, în zone cunoscute ca

poluate istoric.

Capitolul 2
CADRUL NATURAL ȘI PARTICULARITĂȚILE ZONEI DE CERCETARE

În acest capitol este prezentată încadrarea geografică și vecinătățile ambelor

amplasamente ale experimentării – amonte și aval de triada iazurilor: Săsar, Aurul și Remin

– figura 1); relieful și geomorfologia zonei (tipurile genetice de relief caracteristic

depresiunii Baia Mare, hărți hipsometrice și profile geomorfologice ale depresiunii); tipuri

de sol și litologia zonei; hidrogeologia și hidrografia zonei (ape de suprafață, ape subterane

– corpuri de apă și ape freatice); clima și microclima zonei de cercetare (temperatura aerului



6

– în creșetere, regimul precipitațiilor – în scădere și cel eolian – predominant din sud-vest şi

vest); vegetația naturală și cultivată a zonei.

Privitor la zonarea agricolă, arealul de cercetare este situat în zona a III-a de cultură

(MUNTEANU, 2008). Materialul biologic a fost reprezentat de hibridul PR38A24 la cultura

de porumb în 2011, urmată de cultura cartofului, în 2012, respectiv soiul Labadia.

Fig. 1 Zona geografică a cercetării și locul de amplasare a parcelelor experimentale în apropierea celor trei
iazuri de decantare (Sursa: www.google/hărţi)

Capitolul 3

METODOLOGIA CERCETĂRII

Metodologiile de cercetare utilizate pentru atingerea obiectivelor stabilite sunt:

documentarea - bibliografică și de teren, analiza de laborator și analiza teoretică, testare în

câmp experimental.

Studiul documentar a stat la baza alcătuirii bazei de date privitoare la stadiul actual al

cunoștințelor privitor la tema tezei, și a vizat diverse domenii – de la agronomie la protecția

mediului. Observațiile directe efectuate și studiul documentar au evidențiat veriga lipsă

dintre studiile consultate, care fac cel mai des, referire la caracterul poluat al solurilor,

apelor și a vegetalelor cultivate în grădinile de zarzavat din apropierea zonei de cercetare, și

starea de aprovizionare cu macro- și microelemente a solurilor din vestul municipiului Baia

Mare și implicit la caracterul de pretabilitate a terenurilor la culturi agricole.
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Suprafața de 0,06 ha a fiecărui lot experimental (amonte și aval) a permis organizarea

unei experiențe monofactoriale – agrotehnică specifică zonei și fertilizarea cu 3 variante

(RUSU, 2009): martor, fertilizare cu îngrășământ de sinteză și fertilizare organică cu gunoi

(figura 2).

Conform protocolului de experimentare, în anul 2011 ambele loturi au fost cultivate

cu porumb, hibridul  Pioneer PR38A24 (lot BIS16518B030, seria B07, nr. 471940).

Varianta 0 Varianta I Varianta II

Fig. 2

Organizarea

experimentării

(original)

MARTOR

Agrotehnică

specifică +

Sol nefertilizat

S = 0,02 ha

PARCELA I

Agrotehnică

specifică +

Sol fertilizat cu

îngrășământ de

sinteză

S = 0,02 ha

PARCELA II

Agrotehnică

specifică +

Sol fertilizat cu

îngrășământ

organic

S = 0,02 ha

Deoarece în anul anterior experimentului agricol, terenurile nu au fost cultivate, în

toamna anului 2010, după dezmiriștire, s-a efectuat o arătură de bază la 20 cm, în urma

căreia au fost încorporate resturile vegetale.

În perioada 20-23 aprilie 2011 pe terenul situat amonte și în perioada 02-05 mai 2011

pe terenul situat aval de iazurile de decantare s-au administrat cantitățile de fertilizant

organic și s-au continuat lucrările agricole premergătoare semănării – discuirea cu grapa cu

discuri și de nivelare (cu o zi înaintea semănatului).

Îngrășământul mineral a fost încorporat în sol odată cu semănarea. Variantele de

fertilizare aplicate au fost următoarele: îngrășământ de sinteză – nitrocalcar (lot FFS-3101),

cu 27,5 % N sub formă de azotat și amoniu, 7% CaO, 5% Ca, 5% MgO, 3% Mg și

îngrășământ organic - gunoi de grajd fermentat. Gunoiul de grajd a fost achiziționat de la un

proprietar din zonă, care deținea un efectiv de 20 oi, 8 capre și 2 vaci.

Conform protocolului de experimentare, în anul 2011 ambele loturi au fost cultivate

cu porumb, hibridul  Pioneer PR 38A-24 (lot BIS16518B030, seria B07, nr. 471940).
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În anul 2012 ambele loturi au fost cultivate cu cartof, soiul Labadia (lot 1BV 0391-

1BV01, seria BV6-201062-201641, pasaport fitosanitar BV.0275-P0000). Deoarece Codul

de Bune Practici Agricole, legiferat prin Ordinul nr. 1270 din 30.11.2005 restricționează

utilizarea îngrășămintelor organice în ani consecutivi, varianta de fertilizare utilizată în anul

2012 a fost numai cea cu îngrășământ de sinteză. Ca urmare, în anul agricol 2012, am

utilizat varianta de fertilizare cu îngrășământ mineral de tip NPK=15:15:15 (15% N pur,

15% P2O5 și 15% K2O).

În subcapitolele 3.2 și 3.3 ale tezei, privitoare la metodologia caracterizării solurilor,

a îngrășământului organic, a apelor subterane și a sterilului minier depozitat în haldele

vecine loturilor experimentale sunt prezentate metodele de prelevare, analiză și interpretare

a rezultatelor obținute în laborator.

Am stabilit un protocol de monitorizare a evoluției regimului de azot în fiecare an

agricol. Prima sesiune de recoltare a probelor de sol a furnizat date privitoare la

caracterizarea inițială a solurilor, respectiv, aprovizionarea cu azot, microelementele de

interes (cupru, mangan, zinc și plumb), reacția solului și conținutul de humus. Apoi, în

fiecare an agricol, după semănat, câte 4 sesiuni de recoltare, în strânsă legătură cu

fenofazele de dezvoltare vegetativă, în care am monitorizat aceeași indicatori de interes.

În urma celor 10 sesiuni de recoltare a probelor de sol (din adâncimea 0-20 cm și 20-

40 cm), din ambele loturi, au fost recoltate un număr de 180 probe, asupra cărora, după

pregătirele premegătoare analizelor de laborator au fost efectuate analize privitoare la:

umiditate, pH, conținut de humus, de azot total, azot amoniacal și azot nitric. Pentru a putea

atinge obiectivul tezei au fost determinate și microelementele: cupru, mangan și zinc, dar și

plumbul, în: forma pseudototală, formele furnizate de analiza secvențială Tessier ( fracțiunea

solubilă, cea legată carbonați, de oxizi ai fierului și manganului, de materia organică și de

matricea solului), precum și cea accesbilă plantelor din soluția extractnată recomandată de

Metodologia Elaborării Studiilor Pedologice (1987).

În vederea stabilirii conținuturilor de metale studiate în sterilele miniere depozitate în

cele trei iazuri am prelevat câte 12 probe, care au fost supuse determinărilor de laborator:

pH, cupru, mangan, zinc și plumb – forma pseudototală și accesibilă din soluție apoasă

(raport 1:2,5).
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Rezultatele analizelor efectuate au fost prelucrate cu ajutorul calculului tabelar Excel,

sub platforma Microsoft Office, în versiunea 2007 (grafice și corelații Pearson) și programul

de calcul statistic de varianță ANOVA. Dinamica regimului de azot a fost evidențiată prin

prelucrarea grafică a diferențelor dintre mediile anuale înregistrate între cele trei forme ale

regimului (azot amonical, nitric și total), cu ajutorul softului „Golden Software Surfer”,

versiunea 11.

Capitolul 4

REZULTATELE OBȚINUTE

4.1. Caracteristicile inițiale ale experimentării

Principalele tipuri de sol identificate în câmpurile experimentale sunt (după OSPA

Maramureș): stagnosol tipic (lotul amonte) și gleiosol distric (lotul aval). Ambele tipuri

de sol sunt în asociere cu preluvosoluri și luvosoluri.

În teză, caracterizarea agrochimică inițială a solurilor cu ajutorul indicatorilor studiați

din ambele loturi experimentale este prezentată detailat sub formă tabelară și grafică, sub

platforma Excel.

1. Umiditatea solului în probele recoltate s-a înscris în intervalul (18,1-27,0%),

valorile mai ridicate fiind determinate în lotul aval iazuri, pe gleiosolul distric, acolo unde

toate lucrările agricole pregătitoare semănatului sunt efectuate cu o întărziere de 5-10 zile

față de cel din amonte.

În figura 3 este prezentată umiditatea solului în loturile experimentale amonte și aval

în momentul începerii derulării experimentului agricol.

Fig. 3
Umiditatea medie a
solurilor în ambele

loturi înainte de
experimentare
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2. Reacția pH a solului în ambele loturi se înscrie în intervalul reacției moderat

acide, cu precizarea că, unele probe din lotul aval iazuri s-au încadrat în domeniul reacției

slab acide. Pentru lotul amonte iazuri valorile reacției pH se înscriu în intervalul 5,00÷6,20

unități pH, iar pentru lotul aval iazuri ecartul este cuprins între 5,30÷6,55 unități pH.

3. Conținutul de humus în ambele loturi este mic. Pentru lotul amonte iazuri

conținutul de humus se înscrie în palierul 1,65÷1,72%, iar în lotul aval continutul este

cuprins între 1,63÷1,96%.

3. Conținutul în azot total este scăzut în lotul amonte iazuri, iar în lotul aval

conținutul este scăzut spre mijlociu. Lotul amonte iazuri prezintă un interval al conținutului

de azot total între (0,088÷0,162)%, iar lotul aval iazuri între (0,096÷0,136)%.

4. Regimul azotului mineral (suma azotului amoniacal și nitric) indică fertilitatea

scăzută a solurilor.

Calcularea raportului dintre conținutul în humus și azot total – ca indicator al stării de

fertilitate (D. DAVIDESCU, 1992 citat de MAJDAR, 2009) a prezentat valori mai mici de

20, astfel încât se poate afirma că ambele soluri prezintă nevoia ridicată de îngrășăminte

organice.

5. Regimul micronutrienților studiați prezintă diferențe majore.

În lotul experimental amonte iazuri solul este aprovizionat excesiv cu cupru (media

formei accesibile se situează între 31÷47 mg kg-1), zinc (media formei accesibile se situează

între 22÷61 mg kg-1 și plumb (media formei accesibile se situează între 21÷37 mg kg-1), în

timp ce manganul prezintă o aprovizionare normală (forme accesibile MESP).

De remarcat faptul, că în lotul amonte iazuri, forma pseudototală a cuprului depășește

valoarea prevăzută pentru pragul de alertă, stipulată în Ordinul 756/1997.

De asemenea, mediile anuale a formei pseudototale a plumbului depășesc toate

valorile, pe ambele adâncimi, reglementate de Ordinul 756/1997. Valoarea pragului de

intervenție stabilit la 100 mg kg-1 pentru soluri cu folosință sensibilă, este depășită cel mai

puțin de 1,32 ori și de cel mult 2,08 ori.

Se poate afirma cu certitudine, că lotul amonte iazuri este unul excesiv aprovizionat

cu micronutrienți, unii chiar atingând limite toxice, cu posibilitate ridicată de a fi transferați

în lanțul trofic. Aprovizionarea excesivă cu micronutrienții analizați și prezența lor în

cantitatea mare în adâncimea 20-40 cm, evidențiază caracterul poluat și istoric al solului
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arabil în care am amplasat experimentul. Coroborate cu direcția predominantă a vânturilor,

depășirile cele mai mari au fost identificate în punctele de prelevare situate lângă vechile

conducte de hidrotransport a sterilelor pe iazuri și pe latura vestică a lotului experimental,

înspre iazul de decantare Săsar.

Șirurile de valori a concentrațiilor determinate pentru fiecare microelement, au permis

stabilirea unui procent mediu de abundență, față de forma pseudotot ală a sa. Pe baza acestor

procente medii, am alcătuit ordinea descrescătoare a fiecărui element, legat de o anumită

matrice a solului, după cum urmează:

Cu: F3II > F3I > F5II > F5I > F4I > F4II > [(F1+F2)I >(F1+F2)II] ≈ [Accs. MESPI >

Accs. MESP II];

Mn: F3II > F3I > F5II > F5I > F4I > F4II > [(F1+F2)I >(F1+F2)II] ≈ [Accs. MESPI >

Accs. MESP II];

Zn: F3I > F3II > F4I > F4II > [Accs. MESPI > Accs. MESP II] ≈[(F1+F2)I >(F1+F2)II]

> F5II > F5I ;

Pb: F3I > F3II > F5I > F5II > (F1+F2)I > Accs. MESPI > (F1+F2)II > Accs. MESP II

>F4I > F4II.
Notații: F1 - Fracțiunea solubilă;  F2 - Fracțiunea legată de carbonați; F3 - Fracțiunea legată de oxizi ai Fe și

Mn; F4 - Fracțiunea legată de materia organică; F5 - Fracțiunea legată de matricea solului; Accs. MESP – Fracțiunea

accesibilă plantelor, determinată în soluția extractantă de EDTA/NH4Ac, după recomandările MESP (1987); I -

adâncimea (0-20) cm; II - adâncimea (20-4) cm.

În lotul experimental aval iazuri formele accesibile ale cuprului și manganului

prezintă aprovizionare normală. Forma accesibilă a zincului determinată în lotul

experimental aval iazuri indică aprovizionarea excesivă cu acest microelement, pe ambele

adâncimi; valoarea aprovizionării normale (≤ 3,0 mg kg-1) este depășită cel mai puțin de

3,67 ori și cel mai mult de 7,67 ori.

Forma pseudototală a cuprului în lotul aval iazuri depășește numai valoarea normală

(de 20 mg kg-1) pe adâncimea 0-20 cm, prevăzută de reglementarea ministerială 756/1997.

Forma accesibilă a plumbului în lotul aval iazuri, nu depășește valoarea normală

reglementată (20 mg kg-1), doar forma pseudototală a sa pentru adâncimea de 0-20 cm, este

depășită cel mai mult de 1,58 ori într-o probă de sol recoltată din latura paralelă cu latura

vestică a iazului Remin.
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Stabilirea procentelor medii de abundență față de forma pseudototală a

microelementului studiat, au permis alcătuirea unei ierarhii descrescătoare a fiecărui

element, legat de o anumită matrice a solului, după cum urmează:

Cu: F3II > F3I > F5I > F5II > F4I > F4II > [(F1+F2)I >(F1+F2)II] ≈ [Accs. MESPI >

Accs. MESP II];

Mn: F3I > F3II > F5I > F5II > F4II > F4I > (F1+F2)II > Accs. MESP II > Accs. MESPI

F1+F2)I;

Zn: F3I > F3II > Accs. MESPI > Accs. MESP II > (F1+F2)I > F5II > F4II > (F1+F2)II

>F5II > F4I ;

Pb: F3II > F3I > F5I > F5II > Accs. MESPII > (F1+F2)II >(F1+F2)I > Accs. MESP I

>F4II > F4I.
Notații: F1 - Fracțiunea solubilă;  F2 - Fracțiunea legată de carbonați; F3 - Fracțiunea legată de oxizi ai Fe și

Mn; F4 - Fracțiunea legată de materia organică; F5 - Fracțiunea legată de matricea solului; Accs. MESP – Fracțiunea

accesibilă plantelor, determinată în soluția extractantă de EDTA/NH4Ac, după recomandările MESP (1987); I -

adâncimea (0-20) cm; II - adâncimea (20-4) cm.

6. Monitoringul apelor freatice

Caracteristicile specifice gleiosolului și caracterul ascensional al pânzei freatice în

lotul aval care, mai ales primăvara este foarte aproape de suprafața solului, imprimă o

întârziere a lucrărilor premergătoare semănatului cu 5 chiar 10 zile față de lotul amonte

iazuri.

La inițierea experimentului, conform datelor studiate privitoare la istoricul freaticului

din zonă, am stabilit patru puncte de monitorizare a calității acestuia (Figura 4). De

asemenea, am constatat că regimul de azot este urmărit doar într-un foraj aflat în rețeaua

națională de monitorizare, respectiv F6 Baia Mare; forajele P1 și P2 fac parte din rețeaua de

foraje de hidroobservație a iazului Aurul; fântâna aval loturi este proprietate privată.

Monitorizarea freaticului din zona iazului de decantare Aurul este efectuată lunar, printr-un

program de automonitorizare, conform căruia se monitorizează pH-ul, cuprul și zincul. De

asemenea, studii de mediu efectuate în zonă au evidențiat depășiri - uneori importante, ale

reglementărilor legislative, în vigoare, privitoare la reacția pH și conținuturile în metale

dizolvate (***Studiu de risc tehnologic Iaz Aurul, 2010).
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Fig. 4
Poziționarea geografică

a forajelor de
monitorizare a calității

apelor subterane

(Sursa:
www.googleearth.com)

4.2 Dinamica indicatorilor monitorizați pentru fiecare lot experimental –

tratează evoluția regimului de azot, a micronutrienților, dar și a celorlalți indicatori de

interes ai fertilității (umiditate, reacție pH, conținut de humus) pentru fiecare lot și parcelă.

Evoluțiile fiecărui indicator monitorizat sunt evidențiate în tabele și grafice elaborate în

Excel. Valorile indicatorilor monitorizați au fost utilizate la stabilirea coeficienților de

corelație Pearson și a legăturilor statistice dintre aceștia. Pentru legăturile asigurate statistic

(pentru P=5% și P=1%) analiza ANOVA a permis definirea ecuațiilor algebrice pentru

fiecare parcelă a loturilor experimentale.

Ecuațiile de regresiei stabilite pentru indicatorii regimului de azot sunt următoarele:

a. Lotul amonte iazuri

în parcela martor: (Ntotal) 20/40 =  0,0665+0,0412*(N-NH4
+)20/40;

în parcela fertilizată mineral: (Ntotal) 0/20 =  0,0673+0,0561*(N-NH4
+)0/20;

în parcela fertilizată organic: (Ntotal) 0/20 =  0,1007+0,0403*(N-NH4
+)0/20;

(Ntotal) 20/40 =  0,0112+0,1231*(N-NH4
+)20/40.

Ecuațiile de regresie evidențiază că, în lotul amonte iazuri, ciclu l azotului este

funcțional, dar absența corelațiilor cu azotul nitric pun evident, sub semnul întrebării asi-

gurarea corespunzătoare a echilibrului nutritiv.

b. Lotul aval iazuri

în parcela martor: (Ntotal) 0/20 =  0,7121+0,1021*(N-NH4
+)0/20;

(Ntotal) 0/20 =  0,0981+0,02369*(N-NO3
-)0/20;

(N-NH4
+)0/20 = -0,2600+1,1769*(N-NO3

-)0/20;
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(Ntotal) 20/40 =  0,0766+0,0287*(N-NH4
+ )20/40;

(N-NH4
+)20/40 = -0,0843+0,7862*(N-NO3

-)20/40;

în parcela fertilizată mineral: (N-NH4
+ )0/20 =  0,1675+0,6678*(N-NO3

-)0/20;

(N-NH4
+)20/40 =  0,2819+0,4464*(N-NO3

-)20/40;

în parcela fertilizată organic a lotului aval iazuri, nu am avut asigurate statistic, corelații

semnificative la nivelul statistic impus, P =5%.

Analiza datelor prezentate a permis stabilirea caracterului perturbat al ciclului

azotului în lotul aval iazuri.

Pentru ambele loturi experimentale, valorile negative sau nesemnificative

statistic ale coeficienților de corelație Pearson - între formele de azot studiate și

formele analizate (accesibilă în soluția extractantă de EDTA / NH4Ac și cele 5 forme

rezultate din analiza secvențială Tessier) ale micronutrienților de interes: cupru,

mangan zinc și plumb, evidențiază antagonismul și asocierea inversă a lor.

Diferențele mediilor anuale a indicatorilor regimului de azot, în fiecare parcelă, a

fiecărui lot experimental, redate grafic în figurile 5-23, reliefează evoluția acestora față de

condițiile inițiale, înainte de începerea experimentării.

4.2.1. Regimul azotului amoniacal

4.2.1.1 Parcela martor

a.  Adâncimea (0-20) cm
LOT AMONTE IAZURI LOT AVAL IAZURI

Fig. 5

Diferența mediilor anuale

(pierderi/acumulări) ale

azotului amoniacal în parcela

martor, pe adâncimea

(0-20) cm,

a fiecărui lot experimental

Figura 5 reliefează faptul că, parcela martor a lotului amonte iazuri prezintă pierderi

mai mici ale azotului amoniacal pe adâncimea 0-20 cm, comparativ cu lotul aval iazuri.



15

Lotul aval iazuri a pierdut cel mai mult 0,102 ppm N-NH4
+, iar lotul amonte, cel mai

mult 0,07 ppm N-NH4
+.

b. Adâncimea (20-40) cm a parcelei martor din lotul amonte iazuri prezintă cea mai mare

pierdere (0,070 ppm N-NH4
+ ), dar și o acumulare de 0,017 ppm N-NH4

+, lotul aval câștigă

azot amonical în această adâncime; în medie 0,059 ppm N-NH4
+ (fig. 6).

LOT AMONTE IAZURI LOT AVAL IAZURI

Fig. 6

Diferența mediilor anuale

(pierderi/acumulări) ale azotului

amoniacal în parcela martor pe

adâncimea (20-40) cm,

a fiecărui lot experimental

4.2.1.2 Parcela fertilizată mineral

a.  Adâncimea (0-20) cm

Figura 7 evidențiază pierderi ale azotului amoniacal, pe această adâncime, în lotul

amonte iazuri, cu o medie de de 0,047 ppm N-NH4
+, lotul aval cunoscând pierderi de 4,72

ori mai mari decât cel amonte.

LOT AMONTE IAZURI LOT AVAL IAZURI

Fig. 7

Diferența mediilor anuale

(pierderi/acumulări) ale azotului

amoniacal în parcela fertilizată

mineral pe adâncimea

(0-20) cm,

a fiecărui lot experimental
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b. Adâncimea (20-40) cm
Diferențele mediilor anuale ale concentrației azotului amonical în adâncimea 20-40

cm sunt evidențiate în figura 8. Se reliefează faptul că, în lotul aval iazuri, pe această

adâncime, am înregistrat numai scăderea concentrațiilor, în timp ce în lotul aval am

înregistrat și creșteri (o medie a diferențelor de 0,019 ppm N-NH4
+).

LOT AMONTE IAZURI LOT AVAL IAZURI

Fig.8

Diferența mediilor anuale
(pierderi/acumulări) ale azotului
amoniacal în parcela fertilizată

mineral pe adâncimea
(20-40) cm,

a fiecărui lot experimental

4.2.1.3 Parcela fertilizată organic

a.  Adâncimea (0-20) cm

Figura 9 evidențiază pierderi ale azotului amoniacal, pe această adâncime, în lotul

aval iazuri, cu o medie de  0,148 ppm N-NH4
+; pentru lotul amonte am înregistrat o creștere

medie de 0,093 ppm N-NH4
+.

LOT AMONTE IAZURI LOT AVAL IAZURI

Fig. 9

Diferența mediilor anuale

(pierderi/acumulări) ale azotului

amoniacal în parcela fertilizată

organic pe adâncimea

(0-20) cm,

a fiecărui lot experimental
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b. Adâncimea (20-40) cm

Figura 10 evidențiază pierderi ale azotului amoniacal, pe această adâncime, în lotul

aval iazuri, cu o medie de  0,077 ppm N-NH4
+; pentru lotul amonte am înregistrat o creștere

medie de 0,103 ppm N-NH4
+.

LOT AMONTE IAZURI LOT AVAL IAZURI
Fig.10

Diferența mediilor anuale

(pierderi/acumulări) ale

azotului amoniacal în parcela

fertilizată organic pe

adâncimea (20-40) cm,

a fiecărui lot experimental

Se confirmă astfel, că regimul azotului amonical este în strânsă legătură cu starea de

aprovizionare cu micronutrienți, cu clasa, tipul și textura solului, precum și cu nivelul

freaticului din zonă.

4.2.2. Regimul azotului nitric

4.2.2.1 Parcela martor

a.  Adâncimea (0-20) cm

Figura 11 evidențiază scăderea indicatorului î n lotul aval de 1,68 ori mai mult decât
în cel din amonte, pe această adâncime.

LOT AMONTE IAZURI LOT AVAL IAZURI
Fig. 11

Diferența mediilor anuale

(pierderi/acumulări) ale azotului

nitric în parcela martor

pe adâncimea (0-20) cm,

a fiecărui lot experimental
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b. Adâncimea (20-40) cm

Graficele prezentate în figura 12 evidențiază pierderi în ambele loturi ale azotului

nitric; cele mai mari pierderi au fost înregistrate în lotul amonte iazuri (-0,119 ppm N-

NO3
+).

LOT AMONTE IAZURI LOT AVAL IAZURI

Fig. 12

Diferența mediilor anuale

(pierderi/acumulări) ale azotului

nitric în parcela martor pe

adâncimea (20-40) cm,

a fiecărui lot experimental

4.2.2.2 Parcela fertilizată mineral

a.  Adâncimea (0-20) cm

Figura 13 evidențiază creșterea concentrați ilor medii anuale a azotului nitric în lotul

amonte iazuri, cu o medie de 0,072 ppm N-NO3
+, în timp ce lotul aval pierde în medie 0,146

ppm N-NO3
+.

LOT AMONTE IAZURI LOT AVAL IAZURI

Fig. 13
Diferența mediilor anuale

(pierderi/acumulări) ale azotului
nitric în parcela fertilizată

mineral pe adâncimea (0-20) cm,
a fiecărui lot experimental
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b. Adâncimea (20-40) cm

Figura 14 evidențiază în ambele loturi – amonte și aval, în parcelele fertilizate

mineral scăderea concentrațiilor medii, cel mai mult în parcela din amonte iazuri cu 0,352

ppm N-NO3
+. De remarcat faptul că, în parcela fertilizată mineral din lotul aval iazuri

această scădere prezintă o oarecare omogenitate a valorilor (palierul este cuprins între

-0,208 ÷ -0,248 ppm N-NO3
+).

LOT AMONTE IAZURI LOT AVAL IAZURI

Fig.15
Diferența mediilor anuale

(pierderi/acumulări) ale azotului
nitric în parcela fertilizată

mineral pe adâncimea
(20-40) cm,

a fiecărui lot experimental

4.2.2.3 Parcela fertilizată organic

a.  Adâncimea (0-20) cm

În figura 16 este reliefată aprecierea conținutului în azot nitric pe adâncimea 0-20 cm

a lotului amonte iazuri, cu o medie de 0,034 ppm N-NO3
+, în timp ce lotul aval prezintă a

depreciere cu 0,086 ppm N-NO3
+.

LOT AMONTE IAZURI LOT AVAL IAZURI

Fig. 16
Diferența mediilor anuale

(pierderi/acumulări) ale azotului
nitric în parcela fertilizată

organic pe adâncimea (0-20) cm,
a fiecărui lot experimental
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b. Adâncimea (20-40) cm

Figura 17 evidențiază preponderent o creștere a conținutului în azot nitric pe

adâncimea 20-40 cm a lotului amonte iazuri, lotul aval iazuri prezentând preponderent

deprecieri cu valori în ecarul -0,008 ÷ -0,139 ppm N-NO3
+.

LOT AMONTE IAZURI LOT AVAL IAZURI

Fig.17
Diferența mediilor anuale
(pierderi/acumulări) ale
azotului nitric în parcela

fertilizată organic pe
adâncimea (20-40) cm,

a fiecărui lot experimental

Se poate afirma că, și azotul nitric ca și cel amoniacal este în strânsă legătură cu

starea de aprovizionare cu micronutrienți, clasa, tipul și textura solului, precum și cu nivelul

freaticului din zonă.

4.2.3. Regimul azotului total
4.2.3.1 Parcela martor

Graficele pezentate în figurile 18 și 19 evidențiază scăderi în parcela martor a

ambelor loturi a conținutului de azot total, pe ambele adâncimi.
LOT AMONTE IAZURI LOT AVAL IAZURI

Fig. 18
Diferența mediilor anuale
(pierderi/acumulări) ale

azotului total în parcela martor
pe adâncimea (0-20) cm,

a fiecărui lot experimental
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LOT AMONTE IAZURI LOT AVAL IAZURI

Fig. 19
Diferența mediilor anuale

(pierderi/acumulări) ale azotului
total în parcela martor pe
adâncimea (20-40) cm,

a fiecărui lot experimental

Cele mai mari pierderi sunt înregistrate în parcela martor a lotului amonte iazuri, unde
pierderile pe adâncimea (0-20) cm sunt de 4,78 ori mai mari decât cele din lotul aval iazuri.

4.2.3.2 Parcela fertilizată mineral

a.  Adâncimea (0-20) cm

În parcela fertilizată mineral din lotul amonte iazuri, am înregistrat preponderent

scăderea conținutul de azot total pe această adâncime, cu cel mult 0,003% N total (figura 20).
LOT AMONTE IAZURI LOT AVAL IAZURI

Fig. 20
Diferența mediilor anuale
(pierderi/acumulări) ale
azotului total în parcela

fertilizată mineral pe
adâncimea (0-20) cm,

a fiecărui lot experimental

b. Adâncimea (20-40) cm

Figura 4.62 evidențiază în ambele loturi – amonte și aval, în parcelele fertilizate

mineral variații nesemnificative, conținuturile înscriindu -se în același palier al conținuturilor

mici în azot total.
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LOT AMONTE IAZURI LOT AVAL IAZURI

Fig. 21
Diferența mediilor anuale

(pierderi/acumulări) ale azotului
total în parcela fertilizată mineral

pe adâncimea (20-40) cm,
a fiecărui lot experimental

4.2.3.3 Parcela fertilizată organic

a.  Adâncimea (0-20) cm

Graficele din figura 22 evidențiază în parcela fertilizată organic, evoluții pozitive a

conținutului de azot total în ambele loturi.

Parcela fetilizată organic din lotul amonte iazuri, în medie prezintă o creștere a

diferențelor medii anuale de 0,008 % N total, de 1,79 ori mai mult decât cea din lotul aval

iazuri.
LOT AMONTE IAZURI LOT AVAL IAZURI

Fig. 22
Diferența mediilor anuale

(pierderi/acumulări) ale azotului
total în parcela fertilizată organic

pe adâncimea (0-20) cm,
a fiecărui lot experimental

b. Adâncimea (20-40) cm

Figura 23 evidențiază evoluții pozitive a azotului total în ambele loturi.

Parcelele fertilizate organic a ambelor loturi prezintă aproape o omogenitate a

valorilor de apreciere, respectiv a diferențelor mediilor anuale.
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LOT AMONTE IAZURI LOT AVAL IAZURI

Fig.23
Diferența mediilor anuale

(pierderi/acumulări) ale azotului
total în parcela fertilizată organic

pe adâncimea (20-40) cm,
a fiecărui lot experimental

Pe baza celor documentate mai sus, putem concluziona că, și regimul azotului total

este dependent de starea de aprovizionare cu micronutrienți, clasa, tipul și textura solului,

dar și de nivelul freaticului din zonă, preponderent în parcelele martor și fertilizată mineral.

Fertilizarea organică inițială a loturilor experimentale, precum și încorporarea

resturilor vegetale ale culturii anterioare în arătură își fac resimțită prezența la finele celui

de-al doilea an agricol în ambele loturi experimentale.

Monitoringul calității apelor freatice din zona studiată, efectuat în perioada

derulării experimentului agricol, permite elaborarea următoarelor afirmații:

- freaticul din F6 Baia Mare și fântâna din aval loturi în perioada monitorizată, a

înregistrat valori aproape constante pentru toți indicatorii monitorizați (pH, azot

amoniacal, nitric și nitrat, regim de metale – cupru, mangan, zinc și plumb);

- în forajele amonte (P1) și aval (P2) de iazul Aurul, pentru plumb am înregistrat

depășiri ale ambelor valori reglementate; astfel, în P1 am înregistrat cea mai mare

valoare medie anuală în anul 2011, când valoarea fondului natural a fost depășită

de 3,04 ori, iar în P2 în anul 2010 am înregistrat o depășire de 4,09 ori.

4.3 Elemente statistice ale regresiei steril-sol-freatic pentru ambele loturi

experimentale

Pentru atingerea obiectivelor stabilite și evidențierea influențelor pe care le exercită

sterilele depozitate în iazurile vecine loturilor experimentale am stabilit elementele statistice
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ale regresiei steril-sol-freatic pentru fiecare lot experimental, între parametrii asigurați din

punct de vedere statistic.

4.3.1 Elementele statistice ale regresiei steril-sol-freatic pentru lotul experimental

amonte iazuri sunt redate în tabelele 1 și 2.

Tabel 1
Test ANOVA – Cupru accesibil din steril iaz Săsar și forma accesibilă a cuprului

pe adâncimea 20-40 cm
INDICATORI CORELAȚI Cu Accesibil MESP

20/40 - Cu Accesibil
steril Săsar

Elemente statistice ale testului ANOVA INTERPRETAREA TESTULUI
Coeficient Pearson 0,612

Deoarece:

b>0 => există o legătură directă, adevărată
între variabile;

F <0,05 => această legătură este asigurată
statistic.

Coeficient de determinare 0,3747
Numărul de observații 12
Termenul liber  (a) -23,3600
Coeficientul de regresie (b) 1,7542

Parametru de semnificație F
pentru (α = 0,05) 0,0344

Ecuația de regresie Cu Accesibil MESP
20/40= (Cu Accesibil

steril Săsar+23,36)/1,7542**

Tabel 2
Test ANOVA – Mangan accesibil din steril iaz Săsar și forma accesibilă a manganului

pe adâncimea 20-40 cm
INDICATORI CORELAȚI Mn Accesibil

steril Săsar- Mn Accesibil MESP
20/40

Elemente statistice ale testului ANOVA INTERPRETAREA TESTULUI
Coeficient Pearson 0,647

Deoarece:
b>0 => există o legătură directă, adevărată
între variabile;

F <0,05 => această legătură este asigurată
statistic.

Coeficient de determinare 0,4189
Numărul de observații 12
Termenul liber  (a) -19,7900
Coeficientul de regresie (b) 7,4741

Parametru de semnificație F
pentru (α = 0,05) 0,0229

Ecuația de regresie Mn Accesibil MESP
20/40 = (Mn Accesibil

steril Săsar + 19,79) / 7,4741**

De asemenea, pentru lotul amonte iazuri între forma accesibilă a zincului pe

adâncimea 20-40 cm și concentrația zincului dizolvat forajul P1 – aval lot experimental

amonte iazuri,  am înregistrat o corelație distinct foarte semnificativă, pentru care analiza

regresiei are parametri centralizați în tabelul 3.
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Tabel 3
Test ANOVA – Zinc accesibil din adâncimea 20-40 din sol și forma dizolvată

a zincului în freaticul forajului P1
INDICATORI CORELAȚI Zn Accesibil MESP

20/40 - Zinc Foraj P1

Elemente statistice ale testului ANOVA INTERPRETAREA TESTULUI
Coeficient Pearson 0,695

Deoarece:

b>0 => există o legătură directă, adevărată
între variabile;

F <0,05 => această legătură este asigurată
statistic.

Coeficient de determinare 0,4835
Numărul de observații 12
Termenul liber  (a) 6,5096
Coeficientul de regresie (b) 36,899

Parametru de semnificație F
pentru (α = 0,05) 0,0121

Ecuația de regresie Zn Accesibil MESP
20/40 = 6,5096+36,899**Zn Foraj P1

Ecuația regresiei între forma de zinc accesibil din adâncimea 20-40 cm și forma

dizolvată a zincului din forajul P1 descrie interdependența dintre cele două. În plus,

deoarece, coeficientul de regresie este pozitiv, putem afirma că, dacă concentrația formei

accesibile a zincului în adâncimea 20-40 cm a lotului amonte iazuri crește, concentrația

zincului în forajul P1 crește și ea, după o ecuație de forma celei din tabe lul 3.

4.3.2 Elementele statistice ale regresiei steril-sol-freatic pentru lotul experimental aval

iazuri

Trebuie remarcat faptul că nu am înregistrat nici o corelație, cel puțin semnificativă

statistic, între formele accesibile ale micronutrienților și plumb din sterilele cantonate în

iazuri și forma accesibilă a lor în solul lotului experimental aval iazuri. Deducem de aici, că,

sterilele din triada de iazuri nu influențează nivelul de aprovizionare cu micronutrienți și

plumb a solului lotului aval iazuri. Eventualele depășiri trebuie puse pe seama condițiilor

pedo-genetice ale zonei.

Între forma accesibilă a manganului din ambele adâncimi și forma dizolvată a

manganului din forajul P2 am înregistrat corelații distinct foarte semnificative. Ecuațiile de

regresie sunt prezentate centralizat în tabelele 4 – 5.
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Tabel 4
Test ANOVA – Mangan accesibil din lot experimental aval iazuri, din adâncimea 0-20 cm și forma

dizolvată a manganului în freaticul forajului P2
INDICATORI CORELAȚI Mn Accesibil MESP

0/20 - Foraj P2
Elemente statistice ale testului ANOVA INTERPRETAREA TESTULUI
Coeficient Pearson 0,697

Deoarece:

b>0 => există o legătură directă, adevărată
între variabile;

F <0,05 => această legătură este asigurată
statistic.

Coeficient de determinare 0,4855
Numărul de observații 12
Termenul liber  (a) 4,7429
Coeficientul de regresie (b) 0,1915

Parametru de semnificație F
pentru (α = 0,05) 0,0118

Ecuația de regresie Mn Accesibil MESP
0/20 =4,7429+0,1915** Foraj P2

Tabel 5
Test ANOVA – Mangan accesibil din lot experimental aval iazuri, din adâncimea 20-24 cm și

forma dizolvată a manganului în freaticul forajului P2
INDICATORI CORELAȚI Mn Accesibil MESP

20/40 - Foraj P2
Elemente statistice ale testului ANOVA INTERPRETAREA TESTULUI
Coeficient Pearson 0,606

Deoarece:

b>0 => există o legătură directă, adevărată
între variabile;

F <0,05 => această legătură este asigurată
statistic.

Coeficient de determinare 0,3669
Numărul de observații 12
Termenul liber  (a) 6,0448
Coeficientul de regresie (b) 0,1435

Parametru de semnificație F
pentru (α = 0,05) 0,0680

Ecuația de regresie Mn Accesibil MESP
20/40 =6,0448+0,1435* Foraj P2

4.4 Elementele statistice ale regresiei privitoare la calitatea apelor freatice

Monitoringul efectuat asupra calității freaticului din zonele de experimentare a

evidențiat că, între calitatea freaticului din for ajul F6 Baia Mare, P1 și P2 nu există corelații

directe, asigurate statistic.

Nu putem afirma același lucru pentru freaticul P1 și P2, între care analiza de corelare

a furnizat un coeficient semnificativ statistic pentru concentrația de plumb dizolvat. În

tabelul 6 am centralizat datele furnizate de testul ANOVA privitor la această corelație.
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Tabel 6
Test ANOVA – Plumb dizolvat în freaticul forajului P1 și freaticul forajului P2

INDICATORI CORELAȚI Pb Foraj P1 - Pb Foraj P2

Elemente statistice ale testului ANOVA INTERPRETAREA TESTULUI
Coeficient Pearson 0,600

Deoarece:

b>0 => există o legătură directă, adevărată
între variabile;

F <0,05 => această legătură este asigurată
statistic.

Coeficient de determinare 0,3597
Numărul de observații 12
Termenul liber  (a) -0,0150
Coeficientul de regresie (b) 0,9056

Parametru de semnificație F
pentru (α = 0,05) 0,0392

Ecuația de regresie Pb Foraj P1 = -0,0150+0,9056* Pb Foraj P2

Este confirmat statistic astfel că, concentrația de plumb din freaticul P1 influențează

în mod direct concentrația plumbului din forajul P2, confirmându-se astfel, direcția de

scurgere a freaticului, înspre sud-sud-vest, după cum este precizat în „Studiu de risc

tehnologic Iaz Aurul” (2010).

Capitolul 5

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

A. Studiului documentar și observațiile din teren au impus necesitatea

cercetărilor din cadrul tezei de doctorat.

Problema transferului în cadrul lanțului alimentar a unor elemente toxice sau

potențial toxice, alături de identificarea unor măsuri eficace în protecția mediului sunt două

din cele mai actuale și dezbătute probleme. Coroborate cu capacitatea limitată a solului de a

fi fertil, aceste probleme, sunt evident, esențiale pentru dezvoltarea durabilă.

Depresiunea Baia Mare - zonă de dealuri și piemonturi, dezvoltată pe un sol vulcanic

în principal, bogat în minereuri neferoase, aurifere și argentifere, este cunoscută mai ales

datorită activității mineritului desfășurat aici de secole, și care a lăsat în urmă amprente

considerabile, care și azi constituie elemente perturbatoare a echilibrului ecologic.

O astfel de zonă este reprezentată de triada iazurilor de decantare situate la

aproximativ 5 km distanță spre S-S/V de municipiul Baia Mare. În această zonă, pe terenuri

proprietate privată, situate în imediata apropiere a lor, locuitorii satelor Săsar și Bozânta

Mare prestează activități agricole, specifice unei agriculturi de subzistență. Dar, după cum
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am arătat, circa 30% din produsele agricole din piețele agroalimentare a orașului provin din

acest areal. Astfel, am considerat esențial a efectua o cercetare care să contribuie la

eficientizarea producțiilor agricole, prin reducerea costurilor de producție, dar într-un mod,

care să asigure durabilitatea și sustenabilitatea activității.

Teza are la bază o experiență monofactorială, amplasată în două locații diferite - un

lot situat amonte iazuri și unul aval, în zone care, sunt cultivate de regulă, în mod

tradițional. Pe parcursul derulării experimentului a fost urmărită dinamica regimului de a zot

a solurilor la cultura de porumb și cartof, aflate sub influența directă a sterilelor din iazurile

de decantare.

B. Derularea experimentului agricol în ambele loturi, în urma căruia am elaborat

concluziile, a  pornit de la efectuarea cercetării pe două culturi specifice zonei, porumb și

cartof. Factorul experimentării, agrotehnica specifică zonei și diferențierea fertilizării - a

fost efectuată cu un îngrășământ mineral și unul organic, tocmai în asigurarea și

implementarea condițiilor de sustenabilitate și durabilitate, în condițiile unor experiențe pe

un stagnosol tipic (în lotul amonte iazuri) și pe un gleiosol distric (în lotul aval iazuri).

B.1. Concluzii privitoare la caracterizarea inițială a solurilor din loturile

experimentale.

1. Reacția pH a solului în ambele loturi se înscrie în intervalul reacției moderat acide,

cu precizarea că, unele probe din lotul aval iazuri s-au încadrat în domeniul reacției slab

acide. Pentru lotul amonte iazuri valorile reației pH se înscriu în intervalul 5,00÷6,20 unități

pH, iar pentru lotul aval iazuri ecartul este cuprins între 5,30÷6,55 unități pH.

2. Conținutul de humus în ambele loturi este mic. Pentru lotul amonte iazuri

conținutul de humus se înscrie în intervalul 1,65÷1,72%, iar în lotul aval continutul este

cuprins între 1,63÷1,96%.

3. Conținutul în azot total este scăzut în lotul amonte iazuri, iar în lotul aval

conținutul este scăzut spre mijlociu. Lotul amonte iazuri prezintă un palier al conținutului de

azot total între (0,088÷0,162)%, iar lotul aval iazuri între (0,096÷0,136)%.

4. Regimul azotului mineral (suma azotului amoniacal și nitric) indică fertilitatea

scăzută a solurilor.

5. În lotul experimental amonte iazuri solul este aprovizionat excesiv cu cupru

(media formei accesibile se situează între 31÷47 mg kg-1), zinc (media formei accesibile se
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situează între 22÷61 mg kg-1 și plumb (media formei accesibile se situează între 21÷37 mg

kg-1), în timp ce manganul prezintă o aprovizionare normală (forme accesibile MESP).

6. De remarcat faptul, că în lotul amonte iazuri, forma pseudototală a cuprului

depășește valoarea prevăzută pentru pragul de alertă, stipulată în Ordinul nr. 756/1997.

7. De asemenea, mediile anuale a formei pseudototale a plumbului depășesc toate

valorile, pe ambele adâncimi, reglementate de Ordinul nr. 756/1997. Valoarea pragului de

intervenție stabilit la 100 mg kg-1 pentru soluri cu folosință sensibilă, este depășită cel mai

puțin de 1,32 ori și de cel mult 2,08 ori.

8. Se poate afirma cu certitudine, că lotul amonte iazuri este unul excesiv

aprovizionat cu micronutrienți, unii chiar atingând limite toxice, cu posibilitate ridicată de a

fi transferați în lanțul trofic.

9. Aprovizionarea excesivă cu micronutrienții analizați și prezența lor în cantitatea

mare în adâncimea 20-40 cm, evidențiază caracterul poluat și istoric al solului arabil în care

am amplasat experimentul.

10. Coroborate cu direcția predominantă a vânturilor, depășirile cele mai mari au fost

identificate în punctele de prelevare situate lângă vechile conducte de hidrotransport a

sterilelor pe iazuri și pe latura vestică a lotului experimental, înspre iazul de decantare Săsar.

11. În lotul aval iazuri pânza freatică prezintă un caracter ascensional, ajungând

foarte aproape de suprafața solului, mai ales primăvara, imprimând astfel, o întârziere a

lucrărilor antepremergătoare semănatului cu 5, chiar 10 zile față de lotul amonte iazuri.

12. În lotul experimental aval iazuri formele accesibile ale cuprului și manganului

prezintă aprovizionare normală.

13. Forma accesibilă a zincului determinată în lotul experimental aval iazuri indică

aprovizionarea excesivă cu acest microelement, pe ambele adâncimi.

14. Forma pseudototală a cuprului în lotul aval iazuri depășește numai valoarea

normală (de 20 mg kg-1) pe adâncimea 0-20 cm, prevăzută de reglementarea ministerială

756/1997.

15. Forma accesibilă a plumbului în lotul aval iazuri, nu depășește valoarea normală

reglementată (20 mg kg-1), doar forma pseudototală a sa pentru adâncimea de 0-20 cm, este

depășită cel mai mult de 1,58 ori într-o probă de sol recoltată din latura paralelă cu latura

vestică a iazului Remin.
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16. Pe baza concluziilor de mai sus și  lotul experimental aval iazuri prezintă

aprovizionări excesive cu zinc. Valoarea aprovizionării normale (≤ 3,0 mg kg-1) este

depășită cel mai puțin de 3,67 ori și cel mai mult de 7,67 ori.

17. La inițierea experimentului, conform datelor studiate privitoare la istoricul

freaticului din zonă, am constatat că, regimul de azot este urmărit doar într-un foraj aflat în

rețeaua națională de monitorizare, respectiv F6 Baia Mare.

18. Monitorizarea freaticului din zona iazului de decantare Aurul este efectuată lunar,

printr-un program de automonitorizare și care privește reacția pH și cupru și zinc. De

asemenea, studii de mediu efectuate în zonă (Studiu de risc tehnologic Iaz Aurul, 2010) au

evidențiat depășiri ale reglementărilor legislative, în vigoare (cazul freaticului monitorizat în

P1 și P2), privitoare la cupru, mangan, zinc și plumb.

B.2. Concluzii rezultate în urma experimentării.

1. În ambele loturi, nu au fost obținute recoltele scontate, pentru care am calculat

necesarul de azot și care a fost administrat și încorporat în solul fiecărui lot. Pentru lotul

amonte iazuri în anul 2011 (porumb), recolta a fost mai mică de 2,64 ori, iar în anul 2012

(cartof) de 3,66 ori. În lotul aval, în anul 2011 (porumb), recolta a fost mai mică de 1,21 ori,

iar în anul 2012 (cartof) de 3,14 ori.

2. Analiza statistică efectuată și corelațiile obținute pentru regimul de azot

demonstrează că, în lotul amonte iazuri regimul azotului este puternic perturbat, cele mai

multe corelații, chiar dacă sunt pozitive, nu sunt asigurate statistic.

3. În lotul amonte iazuri, azotul nitric nu se formează în parcelele fertilizate fie

mineral, fie organic, fapt demonstrat de corelațiile negative sau neasigurate statistic ale

acestei forme de azot cu azotul total.

4. Corelațiile pozitive ale azotului total cu cel nitric doar în parcela martor, pe

adâncimea 20-40 cm, acolo unde factorul de experimentare este absent, duc la concluzia că,

aprovizionarea solului lotului amonte iazuri cu azot din oricare fertilizant - fie mineral, fie

organic, este împiedicată de aprovizionarea excesivă cu microelemente.

5. Corelațiile negative stabilite pentru ambele adâncimi a lotului amonte iazuri, între

formele de azot (total, amoniacal și nitric) cu microelementele studiate și plumb indică

antagonismul și asocierea inversă a lor.
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6. Conținuturi ridicate de microelemente pe stratul superior al solului lotului amonte

iazuri la finele experimentării în parcela martor (forma pseudototală a cuprului, de exemplu,

a crescut cu 5,24% în 2012 față de 2011) demonstrează că, solul este aprovizionat în mod

constant, cu noi cantități de microelemente.

6. Identic cu parcela martor a lotului amonte iazuri, parcela martor a lotului aval

iazuri a prezentat, statistic cele mai multe corelații (71,5%) între formele de azot.

7. Corelațiile semnificative și distinct semnificative stabilite pentru forma accesibilă

a cuprului, zincului și manganului în lotul amonte iazuri, din adâncimea (20-40) cm cu

forma accesibilă din sterilul iazului Săsar (cel mai apropiat de lotul experimental)

demonstrează caracterul istoric al poluării.

8. Parcela fertilizată mineral a lotului aval iazuri prezintă corelații pozitive numai

între azotul amoniacal și azotul nitric, pe ambele adâncimi.

9. Pentru parcela fertilizată organic a lotului aval iazuri nu am înregistrat corelații

între formele de azot.

10. În lotul aval iazuri, regimul azotului este perturbat și poate fi explicat pe seama

freaticului care prezintă a ascensionalitate ridicată, solubilizând și asigurând levigarea

rapidă a formelor de azot.

11. Corelațiile negative și cele nesemnificative din punct de vedere statistic

înregistrate pentru lotul aval iazuri între micoelementele studiate și formele regimului de

azot, demonstrează că, chiar și mici depășiri a aprovizionării normale duc la asocierea

inversă a lor.

12. De asemenea, gleizarea solului contribuie, sigur la perturbarea regimului de azot,

prin perturbarea factorului microbiologic.

13. Analiza statistică a evidențiat faptul că, pentru lotul aval iazuri, solul nu este

afectat de prezența iazurilor, depășirile inițiale identificate putând fi puse pe seama

pedogenezei  solului.

14. Am stabilit corelații pozitive între zincul accesibil din 20-40 cm a lotului amonte

iazuri cu forma dizolvată a sa în freaticul aval lotului (foraj P1), deci aprovizionarea

excesivă o regăsim în freatic.

15. Elementul cu potențial toxic – plumbul, prezintă corelații pozitive în freaticul

forajului P1 și forajul P2, indicând astfel, aceeași sursă de poluare – levigare sa din solul
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amonte, coroborat cu aprovizionarea din freaticul iazului de decantare Aurul și cel al

iazurilor Săsar și Remin, precum și a aportului șanțurilor de gardă a iazurilor, în care ajunge

apa pluvială, care spală taluzurile iazurilor.

16. Concluzia de mai sus este susținută și de corelațiile pozitive identificate între

formele accesibile ale manganului din lotul aval, pe ambele adâncimi și freaticul P2 al

iazului Aurul.

17. Clasa structurală a solului și corelațiile pozitive identificate între formele

accesibile ale manganului din lotul aval, pe ambele adâncimi și freaticul P2 al iazului Aurul,

demonstrează caracterul ascensional al freaticului zonei aval de iazuri.

18. Sterilele cantonate de zeci de ani în aceste depozite, neecologizate corespunzător,

cu taluzuri neprotejate, neacoperite cel puțin de vegetație (ierboasă, arbuști, etc.), constituie

și azi surse antropice importante de poluare constantă a solurilor aflate pe direcția vânturilor

predominate din zonă. Corelațiile pozitive înregistrate între formele pseudototale și

accesbile a micronutrienților studiați și a plumbului din sterilul iazurilor, dovedesc sursa

comună a minereurilor prelucrate – minele adiacente zonei urbane Baia Mare.

C. Activitatea de documentare și apoi de experimentare, prin realizarea obiectivelor

propuse și a concluziilor desprinse mai sus, conduc la următoarele recomadări:

1. Ecologizarea iazurilor de decantare (Săsar și Remin) sau cel puțin, a taluzurilor cu

expunere pe direcția predominantă a vânturilor.

2. În lotul amonte iazuri, deși solul este arabil, analizele de laborator efectuate au

identificat aprovizionări excesive cu micronutrienți și plumb, fapt care îl încadrează în

categoria celor poluate istoric și care este impropriu și neadecvat utilizat pentru agricultură.

3. Indiferent de măsurile agrotehnice pe care le-am recomanda, înainte de toate se

impun măsuri urgente, care vizează, în primul rând lotul amonte iazuri:

 cu precădere, reabilitarea și remedierea imediată a zonei, efectuată în urma unor

studii aprofundate care să cuprindă cât mai multe arii științifice: agronomice,

ecologice, de protecția mediului, biologice, chimice, silvice, medicale, etc.

 întâlniri locale în care să fie implicați și factorii decizionali, cel puțin la nivel de

primării locale și în urma cărora, localnicii să fie constientizați la riscurile care se supun;

deși, faptul este cunoscut la ora actuală, există o acceptare tacită a faptului în sine.
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4. În urma reabilitării zonei amonte iazuri, pe baza unor studii agrochimice periodice,

vor putea fi aplicate măsuri agrotehnice care să contribuie real, pe termen lung, la sporirea

fertilității solului.

5. Pentru lotul aval iazuri, efectuarea unor canale de desecare a zonei, ar contribui

eficient la drenajul freaticului, primăvara și toamna, împiedicând astfel levigarea și chiar,

volatilizarea elementelor active din fertilizanții aplicați.

6. Pentru lotul aval iazuri recomandăm încorporarea în fiecare toamnă a resturilor

vegetale ale culturii premergătoare, sub arătura de toamnă și administrarea fertilizantului

organic periodic în vederea ajustării pozitive a conținutului de  humus.

7. Fertilizarea combinată (minerală+organică) practicată în condițiile asigurării unui

drenaj corespunzător, ar fi probabil, soluția cea mai indicată.

8. Cu ocazia documetării și a experimentării am realizat o primă bază de date,

accesibilă pentru viitoarele studii, din diverse specialități.
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