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INTRODUCERE
Solurile sunt considerate corpuri naturale, tridimensionale, constituit dintr-un material
relativ afânat, fiind situate la suprafaţa scoarţei terestre. Datorită faptului că, solul este un sistem
complex ce are interacţiuni cu celelalte sisteme, el participă la producţia de fitomasă,
influenţează capacitatea de producţie a ecosistemelor, având o contribuţie esenţială în
recircularea elementelor chimice în natură şi reglează compoziţia atmosferei şi hidrosferei.
Solul este o componentă de primă importanță pentru producția vegetală, deși, adesea este
luat în considerare doar ca suport fizic pentru creșterea plantelor. Cu toate acestea, preocupările
societății vizavi de durabilitatea agriculturii au permis luarea în considerare a faptul că solul este
un sistem viu, de calitate și prin urmare trebuie să fie conservat. Acesta este rezultatul mai multor
interacțiuni între componentele biologice, inclusiv a comunităților microbiene, esențiale pentru
funcționarea din punct de vedere fizico-chimic. Culturile agricole sunt amenințate de boli
transmise prin sol, ceea ce le face a fi greu de controlat din cauza caracterului "ascuns" al
agenților patogeni și a eficienței scăzute a tratamentelor convenționale. În acest context, interesul
practicilor agricole care utilizează aceste modificări ecologice necesită a fi regândit. Aceste
practici afectează foarte mult calitatea solului, care la rândul lor afectează starea de calitate a
plantelor.
Unul din scopurile al acestei lucrări este de a arăta că, în ciuda vechimii conceptului de
calitate a solului și cu existența a numeroase studii, aplicarea unor recomandări asupra calității
solului ar avea un rol important asupra plantelor de cultură. Evident, diversitatea extremă a
situațiilor întâlnite în Culoarul mijlociu al Mureșului face pe alocuri această sarcină extrem de
dificilă. Cu toate acestea, există o anumită metodologie pentru obținerea de indicatori de calitate
a solului ce pot fi propuși în cadrul această lucrări, metodologie bazată și elaborată pe baza
cercetărilor efectuate anterior în domeniu.
În condiţiile actuale, evidenţiate printr-o intensificare a proceselor de globalizare,
dezvoltarea durabilă reuneşte factorii principalii ai mediului înconjurător, economici şi sociali, în
scopul de a răspunde nevoilor prezente ale omenirii, fără a compromite pe cele ale generaţiilor
viitoare.
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Solul reprezintă o resursă esențială pentru toate plantele cultivate, fiind nu numai un
suport pentru rădăcinile plantelor, ci și un rezervor de substanțe nutritive esențiale , necesare
pentru creșterea plantelor. Datorită practicării pe scară tot mai largă a unei agriculturii intensive,
solul este amenințat de o serie de factori de stare, cum sunt: eroziunea, pierderea rezervei de
nutrienți, poluarea, aridizarea, scăderea fertilității etc.
În ansamblu, fertilitatea solului a scăzut în ultimii cincizeci de ani, nu numai în țara
noastră ci și pe plan mondial. Ori, însăși caracterul intensiv al agriculturii a permis, în unele
cazuri, o deteriorare ireversibilă a învelișului de soluri, ceea a dus în unele locuri la o
compromitere totală a acestei resurse neregenerabile pentru generațiile viitoare. Acesta este
motivul pentru care solul este de interes primar atunci când vorbim despre agricultura durabilă.
Conceptul de calitate a solurilor apare destul de târziu, abia în anii 1990, perioadă în care
deja întrebările legate de preocupările specifice științei solului, gestionării peisajului agricol,
cartografierii solului, lucrările din agricultură ș.a., erau deja formulate. În acest sens, mai mulți
factori de stare au fost propuși în scopul definirii componentele calității solului, inclusiv cu
metode pentru a măsura o parte din ele. Fiecare din acești factori, trebuie să fie în măsură de a
selecta și de a valida cei mai optimi indicatori, în vederea obținerii obiectivului final, adică cel de
utilizare durabilă a terenurilor agricole. Un astfel de indicator poate fi definit ca "o variabilă ce
furnizează informații privind alte variabile care sunt greu accesibile observației directe ... și
poate fi folosit ca punct de reper pentru a lua o decizie" (Gras și colab., 1989) .
Dezvoltarea durabilă înseamnă în primul rând asigurarea unei calităţi mai bune a vieţii
pentru oameni, atât în prezent, cât şi pentru generaţiile viitoare. O dezvoltare durabilă mai
însemnă recunoaşterea faptului că economia, mediul şi bunăstarea socială sunt interdependente,
mai ales în condițiile unui mediu înconjurător aflat în permanență sub o presiune antropică
enormă. Toate acestea necesită o economie locală robustă, sănătoasă capabilă să creeze
mijloacele necesare satisfacerii acestor nevoi de hrană pentru un timp cât mai îndelungat.
Pe plan mondial, în ultimele trei decenii, sectorul agricol mondial a cunoscut importante
transformări, beneficiind din plin de aportul cercetărilor agronomice şi tehnice. Ultimele două
decenii au stat sub nevoia de a proteja tot mai mult mediul înconjurător, situație ce a fost
impulsionată şi de apariţia agriculturii ecologice.
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CAPITOLUL 1
ASPECTE LEGATE DE FERTILITATEA ȘI PRODUCTIVITATEA TERENURILOR
AGRICOLE: DEFINIȚII, CONCEPTE ȘI PRINCIPII GENERALE

1.1. CONCEPTUL DE CALITATE A SOLURILOR

Pe plan mondial există o multitudine de provocări majore privind dezvoltarea politicilor
naționale și internaționale, care susțin apariția unor forme tot mai durabile de utilizare a
terenurilor și de obținere a unei producții agricole eficiente, atât în țările industrializate, cât și în
cele în curs de dezvoltare (Pretty, 2008). Complexitatea, și de multe ori, lipsa unui flux de
informații între oamenii de știință, practicienii și factorii de decizie politică a avut ca efect
exacerbarea dificultăților economice dintr-o anumită regiune (Sutherland et al., 2004).
Așa cum s-a mai arătat aici, conceptul de calitate a solului a apărut la începutul anilor 90,
iar prima definiție oficială a acestui termen a fost propusă în anul 1997, de către Soil Science
Society of America prin Comitetului cu privire la calitatea solului, (Karlen et al., 1997).
Calitatea solului a fost definită ca fiind "capacitatea unui anumit tip de sol de a funcționa, în
limite naturale sau impuse de ecosistem, pentru a susține productivitatea plantelor și a
animalelor, de a menține sau îmbunătății calitatea apei și a aerului și de a sprijinii gradul de
confort al oamenilor". Calitatea solului este strâns legată de funcțiile solului, întrucât aceasta este
abordat ca o resursă finită vie și dinamică (Doran și Zeiss, 2000). Prin urmare, calitatea solului
mai poate fi definită astfel: "capacitatea solului de a funcționa ca un sistem viu, în limitele unui
ecosistem și a unui mod de utilizare, în scopul susținerii productivității biologice, menținerii
stării calitative a aerului și a apei, precum și de a susține viața plantelor, animalelor și a
sănătății umane" (Doran et al., 1996).

1.2. PRACTICILE CULTURALE UTILIZATE ÎN ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII
SOLURILOR
Practicile culturale au o anumită influenţă asupra stării de calitate a solurilor şi mai ales
asupra unor proprietăți biologice ale solului. În tendința actuală de a îmbunătății calitatea
5
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solurilor și de a limita inputurile chimice sau unele intrări energetice, au fost adoptate o serie de
tehnici culturale privind utilizarea lor ca şi metode alternative de control.
În acest scop, au fost elaborate numeroase studii, legate de efectele practicilor culturale
asupra calității solurilor.
1.3. NECESITATEA GĂSIRII DE INDICATORI DE CALITATE A SOLURILOR

În ciuda unei creșteri semnificative a producției alimentare din ultima jumătate de secol,
una dintre cele mai importante provocări cu care se confruntă societatea umană de astăzi este
găsirea unei modalități eficiente de hrană pentru întreaga populație a globului. Pentru a satisface
cererea hrană, fără creșteri semnificative ale prețurilor, s-a estimat că avem nevoie să producem
cu 70-100% mai multe produse alimentare, în condițiile influenței schimbărilor climatice (FAO,
2009). Astfel, obiectivul sectorului de producție agricolă nu mai este pur și simplu de a
maximiza productivitatea, ci de a optimiza, în condițiile unui peisaj agricol mult mai complex, o
dezvoltare rurală aflată sub presiunea urbanului etc. (Godfray și colab., 2010).
Obţinerea unei stări calitative bune a solurilor reprezintă un proces complex, ce depinde
de mai mulţi factori. De aceea, se impune găsirea altor caracteristici ale solului legate de calitatea
acestuia, dar care să fie mai uşor de măsurat. Această nevoie de a obține indicatori de calitate a
solului tot mai complecși reprezintă o preocupare reală, ce porneşte de la nivelul local, până la
unul global. Prin urmare, este necesar să se definească o strategie precisă, de la obținerea datelor
din teren și până la validarea acestora, care să permită propunerea de noi indicatori.
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CAPITOLUL 2
STADIUL ACTUAL AL CERCETĂRILOR SOLURILOR ȘI A INFLUENȚEI
SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
2.1. CERCETĂRILE PEDO-GEOGRAFICE ŞI GEOBOTANICE DIN CULOARUL
MIJLOCIU AL MUREȘULUI
Gestionarea calității solului este esențială pentru consolidarea și susținerea productivității
agronomice și de biomasă.
Agroecosistemele ce au un manangement intensiv, sunt durabile pe termen lung, doar în
cazul în care rezultatele tuturor componentelor se află în echilibru. Cantitatea necesară de
nutrienți aplicată în scopul obținerii randamentul dorit este furnizată prin îngrășăminte organice
(sau biofertilizatori) și anorganice (produse chimice sintetice). Toate aceste elemente definesc o
agricultură bine dezvoltată cu un grad ridicat de sustenabilitate.
Culoarul mijlociu al Mureșului reprezintă o zonă extrem de transformată din punct de
vedere al peisajului agricol, agricultura din această regiune fiind cauza principală de pierdere a
biodiversității din cauza conversiei habitatelor naturale, cum sunt pădurile și zonele umede din
arealul Mureșului, în terenuri agricole. Mai mult decât atât, creșterea eficienței agriculturii a dus
la pierderea biodiversității prin apariția terenurilor agricole. Pierderea biodiversității a fost
sporită prin utilizarea pesticidelor sintetice, erbicidelor și îngrășămintelor, fapt ce a crescut
omogenitatea peisajului agricol ca urmare a apariției unei specializării regionale, la nivel de
exploatație agricolă, sistem de drenaj al terenurilor de luncă a Mureșului, pierderea habitatelor
marginale cursului de apă și reducerea perioadelor necultivate prin rotații arabile.
Studierea diferitelor caracteristici ale solului în diferite condiţii pedoclimatice din
culoarului mijlociu al Mureșului, efectuate în cadrul tezei de doctorat "BONITAREA
TERENURILOR AGRICOLE DIN SECTORUL MIJLOCIU AL MUREȘULUI (ALBA IULIAAIUD) ÎN SCOPUL DEZVOLTĂRII DURABILE A TERITORIULUI", a reuşit să ofere unele
concluzii legate de fundamentarea ştiinţifică a sistemului-sol şi evaluarea posibilităţilor de
utilizare.
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2.2. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE CERCETĂRILOR EFECTUATE
În realizarea acestei lucrări s-a considerat că, obiectivele şi priorităţile din domeniul
agricol ar trebui sa aibă o contribuţie la dezvoltarea activităţilor de producţie pe bazea exploatării
eficiente a învelișului de soluri. Cunoştinţele ştiinţifice din ultimele decenii au evidențiat
importanţa definirii proprietăţilor solului, care la rândul lor sunt într-o strânsă legătură cu modul
de utilizare a terenurilor. Astfel, calitatea solului devine un termen inseparabil ideii de
sustenabilitate (sau durabilitate) a sistemelor naturale și a celor modificate agricol, fiind
considerată un element cheie în funcţionărea ecosistemului. Conceptul de calitate, în cazul
solurilor este legat de o anumită proprietate a acestuia, de o anumită funcţie, sau de un anumit
mod de utilizare a terenurilor. Prin urmare prin intermediul acestuia s-a urmărit:
 dezvoltarea unei analize conceptuale a factorilor naturali de mediu, dar mai ales a regimurilor
ecologice în care se desfăşoară procesul de producţie agricolă;
 identificarea şi cuantificarea proceselor pedogenetice ce au dus la diferenţierea spaţială a
solurilor din această regiune;
 dezvoltarea unei analize a sistemelor pedologice prin gruparea acestora pe clase;
 oferirea de soluţii privind gestionarea resurselor naturale prin corelarea factorilor de mediu
cu factorul tehnologic, optimizarea acestora prin intermediul sistemului de lucrări ale solului,
ceea ce constituie o prioritate în condiţiile practicării unei agriculturi durabile şi de refacere a
fondului agrosilvic din zona de culoar;
 stabilirea posibilităţilor de conservare a resurselor de sol, precum şi a celor de apă prin
practicarea unor sisteme de măsuri adecvate şi studierea acestora asupra producţiei de fân,
masă lemnoasă şi produse agricole.
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CAPITOLUL 3
CONDIȚIILE FIZICO-GEOGRAFICE ALE CULOARULUI MIJLOCIU AL
MUREȘULUI

3.1. POZIȚIA ÎN TERITORIU A CULOARULUI MIJLOCIU AL MUREȘULUI ȘI
LIMTELE GEOGRAFICE

Culoarul mijlociul al Mureșului constituie o unitate semnificativă în categoria
componentelor geografice din partea vestică a Depresiunii Transilvaniei, sub aspect orografic
fiind un teritoriu alungit pe aproximativ 50 km, începând de la Aiud (amonte) şi până la AlbaIulia (aval), care separă importante unităţi geografice, respectiv Podişul Târnavelor (în nord şi
est), Munţii Trascău şi Munţii Metaliferi (în vest), iar hidrografic aparţine râului Mureș, fapt care
a permis să-i fie atribuită şi denumirea de Culoarul Mureşului Mijlociu. Acest sector al
Culoarului Mureșului este situat între : 46⁰18′39′′ latitudine nordică și 46⁰04′03′′ latitudine
sudică; 23⁰18′39′′ longitudine estică și 23⁰34′15′′ longitudine vestică.

Fig. 1. Poziția în teritoriu a Culoarului mijlociu al Mureșului
9
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3.2. PREMISELE DE DISCONTINUITATE GEOMORFOLOGICĂ A CULOARULUI
ALE DEFINIRII ARIEI DE CONTIGUITATE
Premisa geologică majoră a delimitării Culoarului mijlociu al Mureşului ca şi unitate
teritorială distinctă este amplasarea lui la contactul dintre două unităţi majore, respectiv: unitatea
de orogen, reprezentată de Munţii Apuseni şi unitatea de bazin, reprezentată prin Depresiuniea
Transilvaniei (Dealurile Târnavei Mici). Munţii Apuseni flanchează cursul mediu al Arieşului
prin subunităţile Masivului Muntele Mare (alcătuită prin procese de magmatism intruziv, cu
prezenţa masivelor granitoide care însoţesc şisturile cristaline) şi Munţii Trăscăului (unitate de
factură tectogenă, rezultat al procesului de cutare).
Prezenţa acestui monoclin afectat de diapirism, precum şi arealele din interiorul bazinului
depresionar (cu domuri şi brahianticlinale) sunt variabilele majore care impun configuraţia
generală a culoarului. Contactul dintre cele două unităţi structurale majore a evoluat sub forma
unor etape bine delimitate și condiţionate de:
- existenţa lanţului sau masivului muntos în vecinătatea bazinului sedimentar, pe care îl
alimentează prin sedimentare şi peneplenizare;
- continua mişcare pe verticală a masivului care reactivează constant sedimentarea prin
modificarea nivelelor de bază locale;
- eroziunea pachetelor sedimentare până la a degajarea completă a vechii structuri fosile.
3.3. CARACTERIZAREA CONDIȚIILOR DE RELIEF
Topografia, sau relieful, reprezintă, în general, configurația la un moment dat a suprafeței de
teren. Aceasta influențează la rândul ei formarea solurilor prin modificarea distribuției și
circulației apei. Poziția în relief afectează temperatura solului, materialul parental și tipul de
vegetație. Un număr de proprietăți ale solului este legat de relief sau de poziția în peisaj și
include aspecte cum ar fi grosimea profilului, conținutul de materie organică a orizontului de
bioacumulare A orizont, culoarea solului, reacția (pH-ul), conținutul de săruri solubile, gradul de
diferențiere a orizonturilor, și prezența sau absența, apariția de straturi compacte ale materialului
parental etc.
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Unitate bine individualizată, culoarul mijlociu al Mureșului ocupă un spaţiu relativ
restrâns ce concentrează trăsăturile specifice tuturor treptelor de relief (figura 2) ale ţării într-o
sinteză geografică cu totul originală.

Fig 2. Harta unităților de relief din Culoarul Mijlociu al Mureșului
Sectorul studiat se încadrează în cadrul Culoarul depresionar marginal Alba Iulia –
Turda. Acesta este separat, la sud, printr-un pinten de formațiuni senoniene şi badeniene ce
înaintează dinspre Munţii Şureanu (Pintenul Pianului) de Culoarul Orăştiei, limita vestică este
dată parţial de Munceii Vinţului (Munţii Metaliferi), după care culoarul întră în contact cu poala
estică a Munţilor Trascău, în nord întră în contact cu Câmpia Transilvaniei, în vest se întâlneşte
cu Dealurile Târnavei Mici iar, după confluenţa Târnavei cu Mureşul, cu Podişul Secaşelor. Între
aceste limite, Mureşul împreună cu Arieşul Inferior s-au adâncit treptat în formaţiuni miocene şi
pannoniene, în unele areale restrânse aflorând formaţiuni jurasice, cretacice şi paleogene,
rezultând un culoar (depresiune) foarte bine pus în evidenţă (Pop, 2001), extins pe aproximativ
110 km lungime (de la Moldoveneşti şi până în aval de Alba Iulia) şi 10-20 km în lăţime (la
nivelul interfluviilor).
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Dealurile piemontane ale Aiudului
(figura 3) reprezintă o unitate de tranziţie
între zona montană şi culoarul Mureşului,
prin intermediul acesteia realizându-se un
racord

treptat.

Morfologia

este

tipic

piemontană dominată de interfluvii paralele,
care pornesc dinspre munte şi ajung la
nivelul ultimei terase a Mureşului (350-390
m).

Figura 3. Dealurile Aiudului
Dealul Bilagului (403,6 m), constituie modelul unei popine clasice formată prin părăsirea
vechiului curs al Mureșului pe direcția Galda de Jos-Oiejdea-Cricău-Șard-Micești-Alba Iulia.
Luncile au trăsături aparte pentru cele două categorii de văi. În cadrul Culoarului mijlociu
al Mureșului, lunca se remarcă prin lăţimi mari (depăşesc frecvent 1 km), pantă foarte mică (0,71,2 m/km), grosimea mare a depozitului (6- 10 m); în sectoarele uşor subsidente prezenţa a 2-3
trepte şi a unei micromorfologii variate.

3.4. FRAGMENTAREA RELIEFULUI

Procesele geomorfogenetice legate de prezenţa acestor roci magmatice şi metamorfice
sunt cele de meteorizaţie. Fiind roci moderat şi puternic gelive prin complexitatea alcătuirii
mineralogice, aceste roci se pretează foarte mult proceselor de alterare, dezagregare mecanică
(prin umezire-uscare, îngheţ-dezgheţ, umbrire-insolaţie, dezagregare cu ajutorul cristatelor şi
chiar dezagregare prin sistemul raticular al învelişului vegetativ), rostogolirilor, prăbuşirilor şi
surpărilor (figura 4).
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Figura 4. Harta fragmentării reliefului (pantelor)
3.5. GEOLOGIA ŞI LITOLOGIA DEPOZITELOR DE SUPRAFAŢĂ ALE
CULOARULUI MIJLOCIU AL MUREȘULUI
Primul pas în formarea și dezvoltarea unui profil de sol îl reprezintă formarea de material
parental al solului. Reziduul neconsolidat rezultat prin alterarea fizică și chimică a diferitelor
tipuri de rocă de bază se numește roca-mamă. Unele soluri s-au format prin alterarea rocii de
bază „IN SITU”, cu toate acestea, cele mai multe dintre solurile din Culoarul mijlociu al
Mureșului s-a format dintr-un material care a fost transportat și redepozitat la noua locație, prin
acțiunea de transport a apei, vântului sau a gravitației.
Sarmaţianul inferior (volhynian) are un caracter transgresiv. Tectogeneza sarmaţian
medie a determinat retragerea mării, regiunea rămânând exondată în perioadele următoare.
Deformările postsarmaţiene a cauzat asimetria luncilor Arieşului şi a Mureşului, forţând râurile
să sape în malul drept, respectiv stâng. Tectogeneza plastic – diapiră a sării a determinat apariţia
unui şir de cute diapire atât în vestul extrem cât şi în estul zonei. Partea centrală are o structură
tipică monoclinală, determinată de căderea straturilor spre centrul Bazinului Transilvaniei cu
deformări locale datorate prezenţei domurilor (Domul Bogata, Domul Corunca etc.).
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Badenianul, apare pe rama vestică a zonei studiate, între Aiud şi Teiuş și se prezintă sub
un facies diferit de cel întâlnit în restul depresiunii: sub formă de petice, într-un facies litoral
recifal (calcare de Leitha) sau într-un facies detritic, reprezentat prin pietrişuri şi conglomerate.
Pannonianul, larg răspândit în zona studiată este caracterizat în general printr-o mare
monotonie litologică (D. Ciupagea și colab., 1970), datorită predominării argilelor, marnelor şi
nisipurilor dispuse peste Tuful de Bazna. La partea superioară a pannonianului se găsesc
pietrişuri cu elemente rulate, care iau uneori aspectul unor conglomerate.
Cuaternarul, unde în această perioadă, Depresiunea Transilvaniei a fost supusă unei
eroziuni puternice, cauza fiind atât slaba cimentare a depozitelor pliocene cât şi ridicarea
generală suferită de sedimentele depresiunii. Specificul Culoarului face ca sedimentele
cuaternare să cu mult mai răspândite decât în alte areale.

În regiunea studiată depozitele

cuaternare apar sub formă şi origine foarte diferită: piemont periglaciar în est, depozitele
proluviale ale conurilor de dejecţie, depozite de terasă, aluviuni, proluvio - coluviuni şi eluvio deluviuni.
Odată cu retragerea lacului pliocen, care începe la sfârşitul pannonianului, începe
schiţarea primei reţele hidrografice conformă cu înclinarea reliefului iniţial. Din acest moment se
poate vorbi de evoluţia paleogeografică a teritoriului analizat. Prezenţa unui culoar de legătură
dintre Depresiunea Transilvaniei şi Depresiunea Panonică, scoasă în evidenţă de cercetările
geologice duce la ideea existenţei unui pre-Mureş încă din Dacian (N. Josan, 1979), acesta fiind
principala arteră hidrografică a părţii centrale a Depresiunii Transilvaniei.
Scoarţa de alterare, începe acolo unde rocile apar la suprafaţă şi ajung în contact cu agenţii
externi; pedogeneza începe acolo unde apare scoarţa de alterare. Această scoarţă de alterare
reprezintă pachetul de roci dezagregate exogen (fizico-chimic şi biotic), situate între roca vie
(suport primar) şi pătura de sol (produs secundar). După Mârza şi Constantina (2005), această
formulare defineşte trei elemente esenţiale: suportul primar (roca vie), scoarţa de alterare
(produsul dezagregat direct), solul (produs dezagregat indirect, raportat la roca protoparentală,
amendat de aportul substanţelor organice), la care se mai adaugă şi natura exogenă a procesului.
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3.6. CLIMA ŞI TOPOCLIMATELE

Climatul, prin elementele sale componente (precipitații, temperatură, umiditate, și
variabilitatea sezonieră a vântului), influențează în mod direct și indirect procesele de formare și
dezvoltare a solului. Efectele directe includ influența temperaturii și precipitațiilor asupra
procesului de alterare a rocilor și mineralelor. Temperaturile ridicate și cantitățile mari de
precipitații favorizează alterarea rapidă a materialelor de bază a solului (sau materialul parental).
Prin definiție, Culoarul mijlociu al Mureșului prezintă un climat temperat-continental,
specific înălţimilor medii de la 300-500 m. Regimul parametrilor climatici ce se desfășoară în
această regiune este determinată de câţiva factori, cum sunt:


larga deschidere spre vest, ce asigură o circulaţie a maselor de aer predominant

din vestul Europei. În anotimpul rece, frecvenţă mai mare o au masele de aer de natură maritimăpolară, rar arctică, fiind legate de activitatea centrilor barici islandez şi scandinav; sunt mase de
aer reci şi umede. În anotimpul călduros pătrund şi mase de aer din vestul şi nordul Mediteranei
legate de circulaţia sud-vestică; ele aduc precipitaţii, dar asigură şi un regim termic moderat;


prezența munților la nord determină, pe de o parte, stagnarea maselor de aer

vestice, iar pe de altă parte împiedică pătrunderea maselor reci continentale estice iarna sau a
celor fierbinţi din sud, în timpul verii, iar pe versanții lor sudici are loc un proces de descendență
a aerului mai puțin umed, de unde apariția fenomenului de foehn. Acestea se resimt în creşterea
bruscă a temperaturilor la începutul primăverii, topirea rapidă a zăpezii, vânturi intense, un
număr mai mare de zile cu cer senin etc.
Radiaţia solară, recepţionată diferenţiat în atmosferă şi la suprafaţa terestră reprezintă
factorul generator al fenomenelor şi proceselor climatice. În cadrul ariei depresionare, energia
primită de suprafaţa activă este de 120 kcal/cm2/an. În ceea ce priveşte variaţia spaţială a
radiaţiei totale se poate constata că în arealele urbane valorile sunt mai scăzute (115
kcal/cm2/an), fenomen datorat absorbţiei radiaţiei solare exercitate de vaporii de apă şi prezenței
poluanţilor în atmosferă.
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Temperatura aerului (tabelul 1) este strâns legată de poziţia geografică a Culoarului
mijlociu al Mureșului faţă de marile unităţi morfologice învecinate, montane și deluroase şi mai
ales faţă de circulaţia vestică a maselor de aer.
Tabelul 1.
Temperaturile medii lunare multianuale la staţia meteorologică Alba-Iulia (1979-2007)
Luna I
II
III IV V
VI
VII VIII IX
X
XI XII
°C

-2,9 -1,0

5,1

9,6 15,6 18,1 21,3 20,7 16,1 10,1 2,8

1,3

(Sursa: Arhiva ANM)
Relieful de culoar larg favorizează producerea inversiunilor de temperatură în lungul
râului Mureșului, ceea ce contribuie la menţinerea temporară a unor temperaturi mai scăzute.
Prin urmare, fenomenul de îngheț apare destul frecvent, având 29% din totalul zilelor dintr-un
an. De asemenea, numărul maxim de fenomene de îngheț este înregistrat în luna ianuarie, dar
manifestări de acest gen apar practic în tot intervalul cuprins între lunile octombrie-aprilie.
Apariţia înghețurilor timpurii si târzii se datorează frecvent rezultatul pătrunderii maselor de aer
reci de origine arctică. În contrast cu zilele de îngheţ, numărul celor călduroase, cu temperaturi
ce depăşesc 30°C este de 10-15 (tabelul 2).
Tabelul 2.
Numărul de zile cu îngheţ în aer şi la sol, în perioada 1967-1996
Staţia Meteorologică
Lunile
Media anuală
I
II
III
IV
V
VI
VII VIII
IX
X
XI XII
a, Îngheţul în aer
Alba Iulia 27,3 22,7 17,6 4,0 0,2
- 6,0 14,7 23,0
115,5
b, Îngheţul la sol
Aiud
29,8 27,0 22,8 9,5
1,0
- 1,0
9,6 21,1 27,5
149,3
(Sursa: Arhiva ANM)
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Precipitaţiile atmosferice, alături de temperatura aerului, sunt elementele climatice
determinante pentru mediu şi activitatea omului. Caracterul de adăpost faţă de circulaţia vestică,
precum şi descendenţa maselor de aer pe pantele estice ale Munţilor Apuseni, au drept
consecinţă reducerea cantităţilor de precipitaţii de la est spre vest, sectoare ce sunt delimitate faţă
de regiunile vecine de izohieta de 600-650 mm (tabelul 3).
Tabelul 3.
Precipitaţiile atmosferice medii lunare, anuale şi deficitul de apă din aer (1988-2003)
Staţia Meteorologică
Lunile
Media anuală
I
II
III
IV
V
VI
VII VIII
IX
X
XI
a, Cantităţi medii lunare şi anuale
Alba Iulia
22,7 19,0 22,4 46,4 68,7 79,2 71,3 54,9 37,9 30,8 29,4
510,1
Aiud
27,1 22,8 26,9 47,3 72,6 80,8 80,2 63,7 44,4 36,4 32,2
567,3
b, Deficitul de apă din aer
Alba Iulia
22,7 16,3 1,8 -3,2 -22,0 -33,3 -55,0 -58,0 -36,9 -8,8 18,7
-128,8
Aiud
27,6 24,2 9,8 -4,4 -18,8 -33,6 -49,8 -48,8 -34,1 -3,2 25,1
32,8
(Sursa: Arhiva ANM)

XII
28,1
34,8

27,8
33,3

Amplasarea zonei studiate în nord-vestul ţării face ca aceasta să fie supusă în cea mai
mare parte a anului circulaţiei zonale din nord-vest. Particularităţile suprafeţei subiacente din
arealul analizat produc o serie de modificări locale ale vântului, ceea ce se reflectă asupra celor
doi parametri caracteristici: direcţia şi viteza.
Din analiza frecvenţei vântului în cursul anului se remarcă faptul că în toate anotimpurile
frecvenţa cea mai mare o deţine direcţia V, iar pe ultimul loc se situează direcţia NE (0,9%),
totuşi cu o valoare uşor crescută primăvara şi vara (1,3%).
Fenomenele de risc se manifestă condiţionate de substrat, relief, condiţiile
biopedoclimatice şi activitatea antropică. Substratul, relieful, tipul de utilizare a terenului şi
exploatarea antropică a teritoriului specifice ariei de contiguitate, pun în evidenţă anumite areale
prin manifestarea fenomenelor geomorfologice de risc de tipul eroziunii areolare şi torenţiale sau
chiar de tipul alunecărilor şi prăbuşirilor.
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3.7. HIDROLOGIA ŞI HIDROGEOLOGIA CULOARULUI MIJLOCIU AL MUREȘULUI
Trăsăturile climatice, la care se mai adaugă și cele morfologice şi litologice, au adus
teritoriului studiat particularităţi hidrografice și hidrogeologice, remarcându-se faptul că reţeaua
hidrografică este dominată de prezenţa Mureşului, râu care a influenţat evoluția morfogeografică a acestui culoar.
Rețeaua hidrografică este reprezentată de râul Mureș, la care se mai adaugă o serie de
afluenţi de pe dreapta Mureşului, în timp ce pe stânga ajunge în Mureş un râu cu un aport destul
de însemnat de apă (103mc/s), respectiv Târnava, la confluența de la Mihalț. Văile ce coboară
din Munţii Trascău obligă Mureşul să se deplaseze spre est, cu observația că, aliniamentul
cutelor diapire din marginea vestică a Podişului Târnavelor formează şi un “obstacol” în această
acţiune.
Din punct de vedere hidrogeologic, în cadrul Culoarul mijlociu al Mureşului se definesc
următoarele tipuri: apele freatice din zona terasei de luncă, apele freatice din zona sistemului de
terase, apele freatice din zona versanţilor şi apele freatice din zona interfluviilor. De-a lungul
timpului, regimul natural al apelor subterane a suferit o serie de modificări cantitative şi
calitative. Aceste modificări sunt datorate atât folosirii lor ca sursă de alimentare cu apă pentru
populaţie (potabilă şi industrială), executării unor lucrări hidrotehnice şi hidroameliorative cât şi
factorilor poluatori (naturali şi antropogeni).
3.8. VEGETAŢIA IERBOASĂ ȘI VEGETAȚIA NATURALĂ FORESTIERĂ
Vegetaţia xerofilă stepică ocupă versanții de tip cuestă, mult mai abrupţi și puternic
însoriţi. Este formată din asociaţii erbacee naturale ce se constituie ca şi comunităţi relicte din
perioada boreală şi subboreală. Formaţiunile vegetale spontane zonale aparţin etajului silvostepic
transilvan (Csuros, 1951).
Principalele asociaţii erbacee întâlnite în acest teritoriu sunt: Stipetum lessingianae, ce
reprezintă pajiştile cunoscute sub numele de „colilie mică (sarmatică)”, unde domină Stipa
lessingiana, fiind cea mai caracteristică asociaţie stepică din regiune.
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Vegetaţia higrofilă emersă de ape lin curgătoare, fixată de substrat este formată din
asociaţia Hydrocharidetum Morsus-Ramae var., vegetaţia hidrofilă submersă încadrându-se la
asociaţiile de Nyriophyllo-Potametum, (Potametum natantis şi Potametum lucentis.
Asociaţiile azonale halofile sunt formate din: Staticeto-Artemisietum Monoginae,
Juncetum gerardii şi Achilleo-Festucetum Pseudovinae.
În cadrul vegetației naturale forestiere întâlnim subetajul nemoral al cvercineelor, care
ocupă suprafeţele versanţilor însoriţi. Predomină goruneto-cărpinetele „transilvane”, Lathyro
Hallersteinii-Carpinetum şi Carpino-Quercetum (Petraeae). În fâşia goruneto-făgetelor,
vegetaţia este distribuită în strânsă legătură cu relieful. Astfel, în staţiunile umede şi cu
amplitudini termice mai reduse (coastele umbrite, părţile inferioare ale versanţilor) se găsesc
făgetele. Staţiunile mai uscate cu amplitudini de temperatură mai mari (culmile, partea mijlocie
şi superioară a coastelor însorite) sunt acoperite cu gorunete.
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CAPITOLUL 5
SOLURILE CULOARULUI MIJLOCIU AL MUREȘULUI
5.1. PRINCIPIILE ȘI LEGITĂȚILE CARE AU DUS LA FORMAREA SOLURILOR DIN
CULOARUL MIJLOCIU AL MUREȘULUI
Solurile prezintă stadii de dezvoltare genetică, însușiri fizice și chimice, precum și niveluri
de fertilitate determinate de natura substratului lor litologic, cu caracter de material parental
(Chiriță și colab., 1977; Geanana M., 1978). Principalele legități și principii care au stat la baza
proceselor de solificare din cadrul cuverturii pedologice din această regiune au fost următoarele:
- Principiul îmbinării caracterelor moştenite şi dobândite- în procesele de pedogeneză, conform
căruia caracteristicile diferitelor soluri sunt parţial moştenite de la roca sau materialul parental şi
parţial dobândite în timpul perioadei de solificare;
- Principiul continuei interacţiuni şi interdependenţe dintre sol şi factorii de mediu- care
conduce la dezvoltarea solului către stadiul climax (stare staţionară, steady state), de echilibru cu
factorii de mediu;
- Principiul unităţii indisolubile dintre sol şi relief, neexistând sol în afara reliefului, astfel că
însuşirile topografice ale reliefului (suprafeţei geomorfice) sunt şi însuşiri ale învelişului de sol;
- Principiul repartiţiei (distribuţiei) gravitaţionale diferenţiate a produselor rezultate din
alterarea rocilor şi solificare, cu tendinţa sărăcirii părţilor înalte de relief şi îmbogăţirii celor
joase;
- Principiul evoluţiei adaptative a învelişului de sol, tinzând să se schimbe – cu o anumită
întârziere – în concordanţă cu schimbarea condiţiilor pedogenetice în timp; evoluţia este
ireversibilă cu păstrarea unor caractere (cele stabile) din stadiile anterioare de evoluţie, care
devin relicte, şi apariţia unor noi caractere corespunzătoare condiţiilor de mediu schimbate.
5.2. ANALIZA ÎNVELIȘULUI DE SOLURI DIN CULOARULUI MIJLOCIU AL
MUREȘULUI
Învelişul de soluri din cadrul Culoarului mijlociu al Mureșului este reprezentat prin soluri
ce fac parte, conform Sistemului Roman de Taxonomie a Solurilor (SRTS-2012), din șase clase
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de soluri şi anume: protisoluri, cernisoluri, cambisoluri, luvisoluri, hidrisoluri şi antrisoluri.
Având în vedere suprafaţa relativ restrânsă a zonei de studiu se poate constata diversitatea
învelişului pedologic, aceasta fiind datorată variabilităţii mari a condiţiilor de mediu din acest
perimetru. La scara 1:25 000 au fost separate 19 tipuri, 22 de subtipuri şi 5 asociaţii de soluri a
căror răspândire este evidenţiată în harta solurilor (figura 5). Suprafaţa pe care o ocupă fiecare
dintre tipurile, subtipurile şi asociaţiile de soluri, folosinţa acestora şi procentele din suprafaţa
totală studiată, pe care o ocupă fiecare dintre soluri, sunt redate în figura 6.

Fig. 5. Harta solurilor din Culoarul mijlociu al Mureșului

Fig. 6. Distribuția principalelor clase de soluri din Culoarul Mijlociu al Mureșului
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Clasa protisolurilor
Soluri din această clasă se caracterizează printr-un orizont O sub 20 cm grosime sau
orizont A în general slab dezvoltat sau ambele, fără alte orizonturi sau proprietăţi diagnostice.
Solurile din clasa protisolurilor deţin o suprafaţă 18617.4 ha, adică pe 30% din suprafaţa totală a
culoarului. Această clasă este reprezentată de: litosol rendzinic (LS rz)- 95 ha; regosol calcaric
(RS ka)- 3687.1 ha, aluviosol calcaric (AS ka)- 6625.8 ha, aluviosol molic (AS mo)- 1172.3 ha și
aluvisol gleic (AS gc)- 7037.2 ha.
Clasa cernisolurilor
Solurile din clasa cernisolurilor se caracterizează prin prezența unui orizont A molic
(Am) care se continuă cu orizonturi AC, AR sau B de culoare, de orizont molic cel puțin în
partea superioară a acestora (Florea N., Buza M., 2004). Prezintă însușiri fizice și chimice bune,
fiind bogate în humus calcic, saturație ridicată în baze și reacție neutră sau slab alcalină, având o
fertilitate ridicată. Solurile din clasa cernisolurilor deţin o suprafaţă totală de 10603.8 ha,
respectiv 17% din suprafaţa totală a învelişului de soluri din Culoarului mijlociu al Mureşului.

Clasa cambisolurilor
Această clasă include solurile care au ca orizont diagnostic orizontul B cambic (Bv),
astfel că au fost excluse cele care îndeplinesc condițiile specifice cernisolurilor, hidrisolurilor sau
protisolurilor. Cambisolurile constituie solurile care prezintă o pedogeneză caracterizată printr-o
anume dezvoltare a structurii sau culorii, indicând o alterare şi dezvoltare moderată a
caracteristicilor morfologice. Suprafaţa totală ocupată de solurile din clasa cambiosolurilor este
de 13330.6 ha, respectiv 22% din totalul cuverturii de soluri studiată în aceasră regiune. Solurile
ce fac parte din această clasă şi care au fost cartate în această zonă de culoar transilvan sunt:
eutricambosolul tipic (EC ti)- 11718.4 ha) şi eutricambosolul aluvic (EL al)- 1612.2.
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Clasa hidrisolurilor
Această clasă este reprezentată, în cadrul Culoarului mijlociu al Mureșului, de un singur
tip de sol, respectiv de gleiosol calcaric (GC ka), care ocupă o suprafaţă de 1247.2 ha, adică
2,02% din suprafaţa totală studiată. Existența în profil orizonturilor G şi W este evidentă şi
reprezintă elementul diagnostic esenţial al hidrisolurilor, la care se mai adaugă intensitatea şi
frecvenţa fenomenelor de anaerobioză şi de reducere. În zona Dealurilor piemontane ale
Aiudului, gleiosolul calcaric ocupă suprafeţe extrem de reduse, doar la nivelul principalilor
afluenți, fără o suprafaţă de luncă destul de largă precum ce a Mureșului.
Clasa antrisolurilor
Această clasă cuprinde tipuri de soluri ce prin definiţie sunt nou introduse (pentru soluri
având orizont superior antropedogenetic). Antrisolurile sunt soluri puternic erodate ca urmare a
acţiunii antropice, astfel că orizonturile rămase nu permit încadrarea într-un anumit tip de sol. Sau format pe versanţi mediu sau puternic înclinaţi, în principal ca urmare a luării în cultură a
terenurilor ocupate de păduri şi pajişti, ceea ce a dus la schimbarea echilibrului versantului. Se
mai întâlnesc în asociaţii de soluri cu regosoluri calcarice sau cu luvosoluri, fiind specific
versanților abrupții din stânga luncii largi a Mureșului, dar și pe afluenții săi.

5.3. METODELE FOLOSITE ÎN DESCRIEREA PROFILELOR, RECOLTAREA PROBELOR
DE SOL
Descrierea morfologică a profilelor de sol ce fac parte din cuvertura pedologică a Culoarului
mijlociu al Mureşului s-a făcut pe baza ”Sistemului Român taxonomic al solurilor- SRTS 2012”.
Încadrarea solurilor la nivel de tip, subtip s-a făcut după Sistemul Român de Taxonomie a
Solurilor (SRTS), precum şi după Baza mondială de Referinţă pentru Resursele de Sol (WRB-SR
1998) şi Sistemul American de Clasificare a Solurilor (USDA- Soil Taxonomy, 1999).
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CAPITOLUL 6
SITUAȚIA FONDULUI FUNCIAR DIN CULOARUL MIJLOCIU AL MUREȘULUI
6.1. FONDUL AGRICOL ȘI SILVIC
În acest capitol, s-a evidenţiat influenţa antropică indusă în teren (asupra solurilor) de
lucrările agrotehnice, amendamente, spălarea sărurilor, lucrările de desecare-drenaj, irigare, CES
(Combaterea Eroziunii Solului) etc. De asemenea, s-a avut în vedere poluarea solului sub
aspectul tipului şi gradului de contaminare.
Ponderea ce mai mare din cadrul terenurilor agricole le au suprafețele arabile (AR-66%),
urmate de pășuni și fânețe (PS-18%), păduri (PD-8%), spațiu urban și rural discontinuu (5%),
cursuri de apă (1%), vița de vie (1%), arii industriale sau comerciale (1%), arii mlăștinoase
(0,5%), pășuni/păduri (0,5), livezi (0,5%), rețeaua de căi de comunicații și terenurile asociate
acestora (0,5%) și spațiu urban continuu (0,5%) (figura 7).
Terenurile arabile (64470,6 ha- 66%), sunt distribuite pe aproape toate formele de relief,
cu precădere pe terasele Mureșului. Principalele plante de cultură sunt: porumbul, grâul și orzul,
sfecla de zahăr, iar pe terasele de luncă apar culturi legumicole și mai recent cele floricole
(Aiud).
Pășunile împreună cu fânețele (17208,8 ha- 18%) sunt specifice versanților puternic înclinați,
din sectorul de contact cu Dealurile Târnavei Mici (mai ales pășunile), în timp ce fânețele
definesc mai mult zonele din apropierea localităților, dar și zonele umede de pe terasa de luncă a
Mureșului, pe gleiosoluri și faeoziomuri gleice.
Livezile (181,4 ha – 0,5%) dețin o pondere teritorială mult mai importantă față de alte
regiuni ale Depresiunii Transilvaniei, fiind specifice localităților Aiud, Teiuș și Alba-Iulia. De
altfel, unul din cele mai mari bazine pomicole din Depresiunea Transilvaniei îl reprezintă
Culoarul Turda-Alba Iulia, cu predominarea speciilor de prun şi măr.
Vița de vie (1295, ha- 1%) se remarcă în acest teritoriu prin suprafețe relativ ridicate, ce
fac parte din podgoria Aiud, ocupând coastele cu expoziţie sudică, sud-estică şi sud-vestică în
preajma oraşului Aiud şi în comunele Rădeşti, Lopadea Nouă, Hopârta, Fărău, Miraslău,
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Ciumbrud, Livezile și Cuguzel, precum și în podgoria Alba Iulia numită şi “Ţara Vinului“, unde
viticultura are tradiţii mai îndelungate.
Pădurile de foioase (7542,1 ha- 5%) cu specii de stejar și gorun, prezintă o valoare medie
mult situată sub media națională (26%), fiind răspândite la contactul cu aria piemontană a
Munților Trascăului și cu cea a Podișului Târnavei Mici.
Spațiile urbane și rurale discontinue (4642 ha- 5%) ocupă o suprafață ce dovedește
densitatea ridicată a populației existentă în acest teritoriu (30%), în timp ce din punct de vedere a
dimensiunii, marea majoritate a localităților rurale sunt mijlocii și mici, în categoria celor mari
înscriindu-se doar 10% din numărul total de așezări rurale (cca. 2500 locuitori), cum sunt:
Aiudul de Sus, Ciumbrud, Bărăbanț,i Oarda și Galda de Jos. Urbanizarea culoarului începe odată
cu a doua jumătate a secolului al secolului al XX-lea, cum este cazul orașelor Alba-Iulia (72.615
locuitori), Teiuș (7.338 locuitori) și Aiud (28.909 locuitori).

Fig. 7. Modul de utilizare a terenurilor: A- arabil; B- pășuni și fânețe; C- Păduri de foioase; Dcursuri de apă; E- spațiu urban și rural discontinuu; F- vița de vie; G- Arii mlăștinoase; H- Arii
industriale sau comerciale; I- pășuni/păduri; J- livezi; K- rețeaua de căi de comunicații și
terenurile asociate acestora; L- spațiu urban continuu.
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CAPITOLUL 7
ANALIZA CAPACITĂŢII DE PRODUCŢIE AGRICOLE PE BAZA CARTĂRII
ŞI BONITĂRII TERENURILOR AGRICOLE DIN CULOARUL MIJLOCIU AL
MUREȘULUI
7.1. AGROECOLOGIA CA MIJLOC DE SUPORT ÎN EVALUAREA CALITĂȚII
SOLURILOR

Pe plan mondial, în ceea ce privește modul de utilizare a terenurilor, pășunile și terenurile
arabile dețin 37,6% din suprafața totală a scoarței terestre (FAOSTAT 2009). Rezultă că mai
mult de o treime din terenurile de pe planeta noastră sunt reprezentate de suprafețe agricole. În
ultimele decenii, științele agronomice au contribuit decisiv la extinderea suprafețelor agricole,
urmărindu-se dezvoltarea de noi practici agricole care să faciliteze nu numai creșterea producției,
dar care să șo răspundă noilor cerințe sociale privind gestionarea terenurilor agricole, cum este
protecția mediului.
7.2. DEFINIȚII ALE CALITĂȚII SOLULUI ȘI CALITATEA SOLULUI

Solul este o sursă de bază a producției agricole, reprezentând în același timp, locul unde
au loc procese vitale și locul de viață pentru multe organisme diferite de viață (Bartha, 1997).
Fiind un mediu extrem de complex, solul este un sistem natural destul de dificil de evaluat.
Astfel, în trecut identificarea fertilității sale s-a bazat pe capacitatea de a susține producția
agricolă și prin productivitatea culturilor agricole.
Societatea Americană de Științe a Solului (SSSA) și Karlen și colab., ( 1997) au propus o
definiție, care prezintă o integrare a cunoștințelor științifice cu abordarea practică calității solului.
SSSA a definit calitatea solului prin "capacitatea unui anumit tip de sol să funcționeze, în
limitele ecosistemelor naturale sau administrative, pentru a susține productivitatea plantelor și a
animalelor, să mențină sau să îmbunătățească calitatea apei și a aerului și să sprijine calitatea
umană și locuințele ". După părerea majorității specialiștilor, această definiție poate să fie
considerată ca fiind unul dintre cele mai cuprinzătoare privind calitatea solurilor. Calitatea
solului poate fi definită pe scurt ca "durabilitatea unui sol pentru o anumit tip utilizare a
solurilor" (Gregorich și colab., 1994).
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7.3. INDICATORI DE CALITATE A SOLULUI

Atingerea unui anumit nivel de gestionare în menținerea calității solului depinde de
înțelegerea noastră a modului utilizare agricolă a solului și a practicilor agricole de-a lungul
timpului (Gregorich și colab., 1994). Prin urmare, metodele de cuantificare a calității solului
trebuie să evalueze schimbările în timp a anumitor atribute a solului. Cu toate acestea, calitatea
solului nu poate fi măsurată direct, dar poate fi dedusă din caracteristicile și comportamentul
solului, în condiții definite de gestionarea agricolă. Mai mult decât atât, nu există o singură
măsură care poate cuantifica calitatea solului, dar există anumite proprietăți ale solului care ar
putea fi un bun indicator atunci când este luat în considerare.
7.4. PRACTICILE AGRICOLE ȘI IMPACTUL ACESTORA ASUPRA CALITĂȚII
SOLULUI
Solul, în ansamblul său, se află sub o presiune crescândă, de aceea și calitatea acestuia se
află într-o continuă scădere. Comisia Europeană (2002), în rapoartele publicate, a recunoscut
existența unui proces de degradare a cuverturii de soluri în Europa, ca o problemă gravă, care s-a
datorat activităților umane, cum sunt practicile agricole inadecvate, extinderea așezărilor urbane
și industriale, activitățile industriale, construcțiile și turismul. Degradarea caracteristicilor solului
datorată impactului antropic a schimbat capacitățile funcționale ale acestuia. Tehnologiile
agricole și practicile curente pot afecta semnificativ calitatea solului prin schimbarea
proprietăților fizice, chimice și biologice.
7.5. BONITAREA NATURALĂ A TERENURILOR AGRICOLE

Pentru suprafeţele agricole, bonitarea are ca obiectiv stabilirea claselor de favorabilitate
(calitate) a terenurilor pentru anumite folosinţe, culturi sau un sortiment de culturi.
Bonitarea naturală, se efectuează pe baza unor parametri biofizici sintetici, convertiţi în
indicatori de caracterizare ecologică a solurilor şi terenurilor, sau indicatori ecopedologici.
Notele de bonitare naturală se exprimă prin puncte de la 1 la 100 şi se stabilesc în cadrul
fiecărei comune, ferme şi parcele cadastrale pe unităţi de sol – teren pentru categoria de folosinţă
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actuală sau cultura preconizată. Notele de bonitare naturale ale terenurilor agricole vor fi în
concordanţă cu intervalul celor 100 de puncte şi se stabilesc la nivelul parcelei cadastrale, fermei,
societăţii comerciale, comunei.
7.6. INDICATORII DE CARACTERIZARE ECOLOGICĂ
Pentru calculul notelor de bonitare la nivelul Culoarului mijlociu al Mureșului, din
multitudinea condiţiilor de mediu s-au ales cele considerate a fi mai importante, mai uşor şi mai
precis măsurabile, care se găsesc de obicei în lucrările de studii pedologice şi agrochimice,
numiţi indicatori de bonitare (tabelul 7), şi anume:
* indicatorul 4C, precipitaţii medii anuale-valori corectate, care pentru majoritatea
teritoriului cercetat prezintă valoarea generală de 0575 (submijlocie), dar se întâlneşte şi valoarea
0525 (submijlocie). Conform programului BDUST, suprafața Culoarului Mijlociu al Mureșului a
fost împărțită în două microzone pedoclimatice mai reprezentative. Prima este reprezentată de
pedoclimatul de luncă, dominat de aluvisoluri și gleiosoluri, iar cea de-a doua este dată de
pedoclimatul preluvosolurilor și cel al luvosolurilor, de pe versanții moderat înclinați.
* indicatorul 14, gradul de gleizare a solului. În cadrul teritoriul cercetat s-au întâlnit
porţiuni de teren cu diferite grade de gleizare prezentând codurile: 1 (freatic umed), 2 (gleizat
slab), 3 (gleizat moderat), 4 (gleizat puternic), 5 (gleizat foarte puternic) și 6 (gleizat excesiv).
Astfel, terenurile afectate de gleizare se întâlnesc pe suprafeţe mai mari în lunca Mureșului și a
afluenților acestuia (tabelul 4).
Tabelul 4.
Terenuri cu soluri gleizate din Culoarul mijlociu al Mureșului
din care (ha/%)
Supraf.
Supraf.
Supraf.
agricolă agricolă
Foarte
de gleizare
Slab
Moderat Puternic
totală** cartată*
puternic
61909,3 61909,3
9821,5
8574,3
1247,2
87,3 %
12,7%
*suprafața agricolă cartată + teren neproductiv
** suprafața agricolă cadastrală fară teren neproductiv

28

Excesiv
-

TEZĂ DE DOCTORAT PhD THESIS

Bonitarea terenurilor agricole din sectorul mijlociu al Mureșului (Alba
Iulia- Aiud) în scopul dezvoltării durabile a teritoriului

* indicatorul 15, gradul de stagnogleizare se manifestă numai pe anumite porţiuni ale
teritoriului studiat, întâlnindu-se codurile: 1 (stagnogleizat în adâncime), 2 (stagnogleizat slab), 3
(stagnogleizat moderat), 4 (stagnogleizat puternic) şi 6 (stagnogleizat excesiv).
Stagnarea prelungită a apei la suprafaţa solului determină apariţia proceselor de
stagnogleizare (tabelul 5). Acest proces determină reducerea intensă a compuşilor de fier şi
mangan şi migrarea acestora pe profilul solului, formând orizonturi cu acumulare maximă de
sescvioxizi de fier şi mangan, care devin toxici pentru plante. Solurile stagnogleizate puternic şi
foarte puternic din lunca Mureșului și afluenților săi, au intervalul optim de lucru scurt, perioada
de timp în care nu se poate lucra şi circula fiind relativ mare.
Tabelul 5.
Terenuri cu soluri stagnogleizate Culoarul mijlociu al Mureșului
din care (ha/%)
Supraf.
Supraf.
Supraf.
agricolă agricolă
de
Foarte
totală** cartată* pseudogleizare Slab Moderat Puternic
puternic
61909,3

61909,3

3177,1

-

3177,1

-

Excesiv
-

100%
*suprafața agricolă cartată + teren neproductiv
** suprafața agricolă cadastrală fară teren neproductiv
*

indicatorul 16, gradul de salinizare se manifestă pe suprafeţe mici, întâlnindu-se

codurile: 11 (salinizare slabă sub 100 cm), 23 (salinizare slabă între 50-100 cm) şi 42 (salinizare
foarte puternică între 25-50 cm).
* indicatorul 17, gradul de sodicizare (alcalizare) se manifestă pe suprafeţe foarte mici,
fiind întâlnite codurile: 11 (sodicizat slab sub 100 cm), 23 (sodicizat slab între 50-100 cm), 42
(sodicizat puternic între 25-50 cm) şi 52 (sodicizat foarte puternic între 25-50 cm).
* indicatorul 23 A, textura în Ap (sau în primii 25cm), la nivelul culoarului întâlnim
texturi ce prezintă următoarele coduri: 10 (nisipoasă), 20 (nisipo-lutoasă), 30 (luto-nisipoasă),
40 (lutoasă), 50 (luto-argiloasă) şi 60 (argiloasă);
* indicatorul 33, panta terenului, la nivelul Culoarului mijlociu al Mureșului întâlnim
codurile: 01 (orizontal-≤ 2,0 %), 03 (foarte slab înclinat/2,1-5,0 %), 07 (slab înclinat/5,1-10,0
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%), 12 (moderat înclinat/10,1-15,0 %), 17 (moderat înclinat-15,1-20,0 %), 22 (moderat
înclinat/20,1-25,0 %) şi 30 (puternic înclinat/25,1-35,0 %).
* indicatorul 38, alunecările de teren sunt întâlnite pe suprafeţe mici (tabelul 6), cu
următoarele coduri: 12 (alunecări în brazde semistabilizate), 21 (alunecări în valuri stabilizate),
32 (alunecări în trepte semistabilizate) şi 61 (prăbuşiri de mal stabilizate). Principalii factori ai
declanşării alunecărilor de teren sunt: roca, panta şi vegetaţia. În teritoriul cercetat au fost
delimitate suprafețe relativ restranse de aluncări în valuri, în mare parte stabilizate, cum sunt cele
din perimetrul Aiud-Rădești și Ciugud-Limba.
Tabelul 6.
Alunecări de teren din Culoarul mijlociu al Mureșului
din care (ha/%)
Supraf.
Supraf.
Supraf.
agricolă agricolă
cu
în
În
în
Cu
Alunecări
Prăbușuri
totală** cartată* alunecări brazde valuri
trepte movile curgătoare
61909,3 61909,3
3234,6
3234,6
100%
*suprafața agricolă cartată + teren neproductiv
** suprafața agricolă cadastrală fară teren neproductiv

* indicatorul 39, adâncimea apei pedofreatice, pentru cea mai mare parte a perimetrului
cercetat codul acestui indicator este 15 (foarte mare), dar se întâlnesc şi porţiuni de teren cu
următoarele coduri: 00,2 (superficială), 00,7 (extrem de mică), 01,4 (foarte mică), 02,0 (mică),
03,5 (mijlocie), 07,0 (mare) şi 99,0 (izvoare de coastă).
Adâncimea cea mai mică a apei freatice, se află în sectoarele de luncă, mai ales în
apropierea cursurilor de apă, nivel ce impune un mod de utilizare dominat de fânețe, urmat de
nivele medii și mare care sunt specifice nivelelor suparioare ale sistemului de terasă a Mureșului.
Alături de terasa de luncă a Mureșului, care a fost intens drenată, acestea sunt sectoarele cele mai
utilizate din punct de vedere agricol. Adâncimea apei freatice cea mai mare, de peste 10m, este
specifică culmilor interfluviale și a versanților puternic înclinați, unde dominante sunt pășunile
dar și unele suprafețe cu viță de vie.
* indicatorul 40, inundabilitatea terenului se manifestă pe porţiunile din zona luncilor şi
din zona fundurilor de vale, întâlnind codurile: 1 (inundabil rar), 2 (inundabil frecvent) şi 3
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(inundabil foarte frecvent). Inundabilitatea este un indicator direct de caracterizare calitativă a
terenurilor, determinat de caracteristicile hidrologice, unde, datorită amplelor lucrări de
îndiguire a râului Mureș, existența unei inundabilități frecvente devine practic destul de rară.
* indicatorul 44, porozitatea totală e cuantifică prin calcul, respectiv prin raportarea
valorilor determinate ale densităţii aparente la densitatea specifică, la nivelul teritoriului studiat
întâlnindu-se toate codurile: -25 (foarte afânat), -15 (afânat), -05 (netasat), +05 (slab tasat), +15
(moderat tasat) şi +25 (puternic tasat);
* indicatorul 63, reacţia în Ap (sau în primii 25 cm), în cadrul Culoarului mijlociu al
Mureșului (figura 8) întâlnește codurile: 4,7 (puternic acidă), 5,2 şi 5,6 (moderat acidă), 6,1 şi
6,6 (slab acidă), 7,0 (neutră), 7,5 şi 8,1 (slab alcalină) şi 8,7 (moderat alcalină);
Reacţia solului reprezintă una dintre cele mai semnificative însuşiri ale solului, respectiv
un indicator ecologic de o importanţă majoră, capabil să exprime condiţiile în care se derulează
procesele biochimice de viaţa în sol, condiţii care determină posibilităţile de creştere şi rodire a
plantelor.

Fig. 8. Harta reacției solurilor (pH)
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* indicatorul 69, gradul de saturaţie în baze în Ap sau în primii 25 cm prezintă
următoarele coduri: 43 (oligomezobazic), 65 (mezobazic), 79 şi 89 (eubazic) şi 96 (saturat în
baze). Majoritatea solurilor din Culoarul mijlociu al Mureșului prezintă un grad de saturație în
baze eubazic și mezobazic, ceea ce denotă, încă odată, rolul carbonaților de calciu secundari și a
materialului parental bogat în calciu (figura 9).

Fig. 9. Harta gradului de saturație în baze

* indicatorul 133, volumul edafic util, în culoar se întâlnesc codurile: 035 (mic), 063
(mijlociu), 088 (mare), 113 (foarte mare), 138 (extrem de mare) şi 175 (excesiv de mare). În
urma studiilor din teren (figura 10), s-a putut remarca o medie a grosimii volumului edafic util
de mare și foarte mare (mai ales pe terasele medii și superioare ale Mureșului, dar și în
sectoarele de glacis).
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Fig. 10. Harta volumului edafic util

* indicatorul 144, rezerva de humus în stratul 0-50 cm prezintă următoarele coduri: 045
(foarte mic), 090 (mic), 140 (mijlociu), 180 (mare) şi 225 (foarte mare).
Conţinutul solului în humus (figura 11), reprezintă una din însuşirile fundamentale ale
stării de calitate a acestuia. Conţinutul solului în humus şi calitatea lui diferă atât în funcţie de
condiţiile climatice cât şi de întregul complex al factorilor pedogenetici. În medie, în teritoriul
Culoarului mijlociu al Mureșului, se remarcă un conținut mic și mijlociu de humus în orizontul
superior, ceea ce necesită un aport de îngrășăminte organice în scopul obținerii unor producții
ridicate.
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Fig. 11. Harta rezervei de humus
* indicatorul 181, excesul de umiditate de suprafaţă- afectează suprafeţe de terenuri care
prezintă următoarele coduri: 2 (slab), 3 (moderat), 4 (puternic) şi 5 (foarte puternic).
Valorile cele mai ridicate se întâlnesc în sectoarele de luncă joasă a Mureșului, precum și
pe afluenții săi, dar și pe versanții slab înclinați și pe terasele inferioare și medii ale Mureșului,
acolo unde predominante sunt solurile afectate de procese de stagnogleizare (figura 12).

Fig. 12. Harta excesului de umiditate din soluri
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Tabelul 7.
Principalii indicatori ai bonitării ecologice şi cadastrale
Indicatori de bonitare pentru terenuri agricole
Soil evaluation indicators for
agricultural land
temperatura medie anuală (valori corectate)/ annual
mean of temperature

Indicatori de bonitare pentru pădure
Soil evaluation indicators for forest

2

precipitaţii medii2 anuale
(valori corectate)/ annual mean of precipitations

precipitaţiile a.
precipitations

3

gradul de gleizare/ gleyzation degree

4

gradul de pseudogleizare/ pseudogleyzation degree

5

salinizarea şi alcalizarea/ salinization and alkalinity

6

textura în Ap sau în primii 20cm/ texture

7

panta terenului/ slope

8
9
10
11

alunecări de teren/ landslides
adâncimea apei freatice/ deep of ground water
inundabilitatea/ flooding
porozitatea totală/ total porosity
conţinutul total de CaCO3 în primii 50cm/ CaCO3
content

Nr.
crt.
1

12
13

reacţia în Ap sau în primii 20cm/ soil reaction

14

volumul edafic util/ Physiologically useful volume

15

rezerva de humus/ humus reserve

16

Poluare/ pollution

17

Exces de umiditate/ waterlogging

temperatura m.a.
temperature

precipitaţiile de încărcare sol/ precipitations
of soil loading
precipitaţii estivale (iul.-aug.)
estival precipitations
vânturile/ winds
umiditatea atm. rel. în iulie/ atmospheric
relative moisture content in July
substanţele nutritive (ind. troficitate.)/
nutrient compunds
asigurarea cu azot/ nitrogen guarantee
bazele schimbabile/ exchangeable base
aciditatea-alcalinitatea/ acidity-alkalinity
apa accesibilă estival/ estival accesible water
aerul-aeraţie/ air-aeration
consistenţa estivală a solului/ estival soil
consistency
temperatura (vernal şi estival)/ temperature
(vernal-estival)
salinitatea-alcalinitatea (Na)/ salinization and
alkalinity (Na)
volumul edafic/ physiologically useful volume
Lungimea perioadei bioctive/ length of
bioactivity period

7.7 DISPUNEREA TERENURILOR AGRICOLE ÎN FUNCŢIE DE PRETABILITATEA
ACESTORA PENTRU PRINCIPALELE CATEGORII DE FOLOSINŢĂ

În acest studiu am efectuat o bonitare medie a terenurilor arabile pentru următoarele
tipuri de culturi: grâu, porumb, orz, sfeclă de zahăr, cartof, soia, lucernă, trifoi și legume.
În ceea ce privește categoria de folosinţă arabil (figura 13), ce reprezintă acele suprafeţe
care sunt destinate pentru cereale, plante tehnice, culturi alimentare, culturi furajere, plante
medicinale şi aromatice, inclusiv cu plante perene (lucernă, trifoi, etc.), în baza notelor de
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bonitare calculate cu media aritmetică a opt culturi, nota cea mai mare a fost stabilită pentru
următoarele clase de pretabilitate:
- clasa I-a, cu terenuri foarte pretabile, ocupă 26,8 % din suprafaţa agricolă a teritoriului
cercetat,
- clasa II-a, cu terenuri pretabile, ocupă 18,29 % din suprafaţa agricolă a teritoriului
cercetat,
- clasa III-a, cu terenuri ce au o pretabilitate mijlocie, ocupă 24,38 % din suprafaţa
agricolă a teritoriului cercetat,
- clasa IV-a, cu terenuri puţin pretabile, ocupă 26,97 % din suprafaţa agricolă a
teritoriului cercetat,
- clasa V-a, cu terenuri nepretabile, ocupă 8,51 % din suprafaţa agricolă a teritoriului
cercetat,

Fig. 13. Pretabilitatea terenurilor agricole pentru arabil si agricol la nouă culturi cu nota cea mai
mare
Pentru categoria de folosinţă păşune, reprezintă acele terenuri înierbate sau înţelenite în
mod natural sau artificial prin însămânţări şi care se folosesc pentru păşunatul animalelor în baza
notelor de bonitare obţinute conform actualei metodologii au fost stabilite următoarele clase de
pretabilitate (figura 14 ):
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- clasa I-a, cu terenuri foarte pretabile, ocupă 32,17 % din suprafaţa agricolă,
- clasa II-a, cu terenuri pretabile, ocupă 26,87 % din suprafaţa agricolă,
- clasa III-a, cu terenuri ce au o pretabilitate mijlocie, ocupă 22,61 % din suprafaţa
agricolă,
- clasa IV-a, cu terenuri puţin pretabile, ocupă 7,37 % din suprafaţa agricolă,
- clasa V-a, cu terenuri nepretabile, ocupă 2,1% din suprafaţa agricolă.

Fig. 14. Pretabilitatea terenurilor agricole pentru păşuni

Pentru categoria de folosinţă fâneţe, reprezintată de acele terenuri înierbate natural sau
artificial prin însămânţări odată la 15-20 ani şi la care masa vegetativă (iarba) este cosită pentru
fân, în baza notelor de bonitare obţinute conform actualei metodologii au fost stabilite
următoarele clase de pretabilitate (figura 15):
- clasa I-a, cu terenuri foarte pretabile, ocupă 6,34 % din suprafaţa agricolă a teritoriului
cercetat,
- clasa II-a, cu terenuri pretabile, ocupă 37,55 % din suprafaţa agricolă a teritoriului
cercetat,
- clasa III-a, cu terenuri ce au o pretabilitate mijlocie, ocupă 32,97 % din suprafaţa
agricolă a teritoriului cercetat,
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- clasa IV-a, cu terenuri puţin pretabile, ocupă 15,67 % din suprafaţa agricolă a
teritoriului cercetat,
- clasa V-a, cu terenuri nepretabile, ocupă 1,82 % din suprafaţa agricolă a teritoriului
cercetat.

Fig. 15. Pretabilitatea terenurilor agricole pentru fâneţe
Pentru categoria de folosinţă vii, reprezintată de acele terenuri plantate cu viţa-de-vie, în
baza notelor de bonitare au fost stabilite următoarele clase de pretabilitate (figura 16):
- clasa I-a, cu terenuri foarte pretabile, ocupă 10,24 % din suprafaţa agricolă a teritoriului
cercetat,
- clasa II-a, cu terenuri pretabile, ocupă 16,94 % din suprafaţa agricolă a teritoriului
cercetat,
- clasa III-a, cu terenuri ce au o pretabilitate mijlocie, ocupă 26,37 % din suprafaţa
agricolă a teritoriului cercetat,
- clasa IV-a, cu terenuri puţin pretabile, ocupă 21,73 % din suprafaţa agricolă a
teritoriului cercetat,
- clasa V-a, cu terenuri nepretabile, ocupă 7,66 % din suprafaţa agricolă a teritoriului
cercetat.
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Fig. 16. Pretabilitatea terenurilor agricole pentru vii.
Pentru categoria de folosinţă livezi, care reprezintă acele terenuri plantate cu pomi şi
arbuşti fructiferi, în baza notelor de bonitare au fost stabilite următoarele clase de pretabilitate
(figura 17):
- clasa I-a, cu terenuri foarte pretabile, ocupă 25,61 % din suprafaţa agricolă a teritoriului
cercetat,
- clasa II-a, cu terenuri pretabile, ocupă 12,84 % din suprafaţa agricolă a teritoriului cercetat,
- clasa III-a, cu terenuri ce au o pretabilitate mijlocie, ocupă 13,21 % din suprafaţa agricolă a
teritoriului cercetat,
- clasa IV-a, cu terenuri puţin pretabile, ocupă 28,99 % din suprafaţa agricolă a teritoriului
cercetat,
- clasa V-a, cu terenuri nepretabile, ocupă 25,43% din suprafaţa agricolă a teritoriului cercetat.

Fig. 17. Pretabilitatea terenurilor agricole pentru livezi
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7.8 GRUPAREA TERENURILOR AGRICOLE ÎN FUNCŢIE DE FAVORABILITATEA
ACESTORA PENTRU PRINCIPALELE PLANTE CULTIVATE
După conceptului şcolii româneşti de pedologie, prin favorabilitate se înţelege măsura în
care un sol (teren) satisface cerinţele de viaţă ale unei plante de cultură, în condiţii climatice
normale şi în cadrul unei agrotehnici corecte.
În acest sens bonitarea terenurilor agricole cu privire la stabilirea favorabilităţii fiecărei
porţiuni de teren scoate în evidenţă următoarele:
Pentru cultura grâului, care se cultivă într-un areal foarte larg, au fost stabilite note de
bonitare în baza cărora au fost stabilite următoarele clase de fertilitate (figura 18):
- clasa I-a, cu terenuri foarte favorabile, ocupă 10,97 % din suprafaţa agricolă,
- clasa II-a, cu terenuri favorabile, ocupă 21,39 % din suprafaţa agricolă,
- clasa III-a, cu terenuri ce au o favorabilitate mijlocie, ocupă 41,66 % din suprafaţa
agricolă,
- clasa IV-a, cu terenuri puţin favorabile, ocupă 10,01 % din suprafaţa agricolă,
- clasa V-a, cu terenuri nefavorabile, ocupă 2,36 % din suprafaţa agricolă.

Fig. 18. Favorabilitatea terenurilor agricole pentru cultura grâului.
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Pentru cultura orzului, avem următoarea situaţie (figura 19):
- clasa I-a, cu terenuri foarte favorabile, ocupă 12,52 % din suprafaţa agricolă ,
- clasa II-a, cu terenuri favorabile, ocupă 19,37 % din suprafaţa agricolă,
- clasa III-a, cu terenuri ce au o favorabilitate mijlocie, ocupă 31,72 % din suprafaţa
agricolă,
- clasa IV-a, cu terenuri puţin favorabile, ocupă 21,80 % din suprafaţa agricolă,
- clasa V-a, cu terenuri nefavorabile, ocupă 10,21 % din suprafaţa agricolă,

Fig. 19. Favorabilitatea terenurilor agricole pentru cultura orzului.

Pentru porumb, ca principală cultură agricolă din România, pentru care au fost efectuate
cele mai multe cercetări în domeniul bonitării şi care prezintă o mare sensibilitate ecologică,
prezintă în cadrul teritoriului cercetat următoarele clase de favorabilitate (figura 20):
- clasa I-a, cu terenuri foarte favorabile, ocupă 29,81 % din suprafaţa agricolă a teritoriului
cercetat,
- clasa II-a, cu terenuri favorabile, ocupă 12,65 % din suprafaţa agricolă a teritoriului
cercetat,
- clasa III-a, cu terenuri ce au o favorabilitate mijlocie, ocupă 21,86 % din suprafaţa
agricolă a teritoriului cercetat,
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- clasa IV-a, cu terenuri puţin favorabile, ocupă 22,52 % din suprafaţa agricolă a
teritoriului cercetat,
- clasa V-a, cu terenuri nefavorabile, ocupă 13,16% din suprafaţa agricolă a teritoriului
cercetat,

Fig. 20. Favorabilitatea terenurilor agricole pentru cultura porumbului

Pentru sfecla de zahăr cu următoarea situaţie (figura 21):
- clasa I-a, cu terenuri foarte favorabile, ocupă 19,34 % din suprafaţa agricolă a teritoriului
cercetat,
- clasa II-a, cu terenuri favorabile, ocupă 18,79 % din suprafaţa agricolă a teritoriului
cercetat,
- clasa III-a, cu terenuri ce au o favorabilitate mijlocie, ocupă 21,33% din suprafaţa
agricolă a teritoriului cercetat,
- clasa IV-a, cu terenuri puţin favorabile, ocupă 26,42 % din suprafaţa agricolă a
teritoriului cercetat,
- clasa V-a, cu terenuri nefavorabile, ocupă 17,85 % din suprafaţa agricolă a teritoriului
cercetat,
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Fig. 21. Favorabilitatea terenurilor agricole pentru sfeclă de zahăr

Mazărea şi fasolea au un areal ecologic foarte larg prezentând în cadrul teritoriului cercetat
următoarea situaţie (figura 22):
- clasa I-a, cu terenuri foarte favorabile, ocupă 21,69 % din suprafaţa agricolă,
- clasa II-a, cu terenuri favorabile, ocupă 20,74 % din suprafaţa agricolă,
- clasa III-a, cu terenuri ce au o favorabilitate mijlocie, ocupă 22,30 % din suprafaţa
agricolă,
- clasa IV-a, cu terenuri puţin favorabile, ocupă 30,79 % din suprafaţa agricolă,
- clasa V-a, cu terenuri nefavorabile, ocupă 10,48 % din suprafaţa agricolă.
Leguminoasele perene, lucerna şi trifoiul prezintă în cadrul teritoriului cercetat
favorabilităţi diferite. Lucerna, cea mai veche plantă furajeră de cultură şi totodată cea mai
apreciată leguminoasă perenă, atât pentru cantitatea de furaj (35 t/ ha masă verde) cât mai ales
pentru calităţile sale furajere (1.1150 kg/ha proteină digestibilă).
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Fig. 22. Favorabilitatea terenurilor agricole pentru mazăre-fasole
În cadrul teritoriului cercetat pentru lucernă, în baza notelor de bonitare, au fost stabilite
următoarele clase de favorabilitate (figura 23):
- clasa I-a, cu terenuri foarte favorabile, ocupă 7,63 % din suprafaţa agricolă,
- clasa II-a, cu terenuri favorabile, ocupă 21,42 % din suprafaţa agricolă,
- clasa III-a, cu terenuri favorabile mijlociu, ocupă 23,67 % din suprafaţa agricolă,
- clasa IV-a, cu terenuri puţin favorabile, ocupă 32,52 % din suprafaţa agricolă,
- clasa V-a, cu terenuri nefavorabile, ocupă 16,57 % din suprafaţa agricolă.

Fig. 23. Favorabilitatea terenurilor agricole pentru lucernă
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CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI
Din cercetările efectuate în Culoarul mijlociu al Mureșului, între anii 2010-2015, se
desprind următoarele concluzii şi recomandări:


Deşi ca spaţiu geografic, Culoarul Mijlociu al Mureșului este situată în condiţiile

bioclimatice diferite față de regiunile adiacente, situație impusă de caracterul de culoardepreionar, și datorită variaţiei condiţiilor hidrologice şi geologico-litologice precum şi a deselor
intervenţii antropice, procesul de solificare diferă de la un loc la altul , fapt pentru care resursele
ecopedologice prezintă o mare diversitate atât sub aspectul însuşirilor naturale, cât şi ale
capacităţii de producţie pentru diferite folosinţe şi plante de cultură;


Culoarul mijlociu al Mureşului se distinge ca o unitate fizico-geografică şi implicit o

regiune pedogeografică distinctă, atât faţă de marile unităţi geografice limitrofe, cât şi chiar în
cadrul Depresiunii Transilvaniei. Situată într-o zonă de tranziţie, acest culoar este influenţat din
punct de vedere pedogeografic de regiunile fizico-geografice adiacente, precum şi de prezenţa
elementele climatice preboreale şi central-europene.


Constituind o zonă de contact, sau de discontinuitate între Câmpia Transilvaniei şi

Podişul Târnavelor, Culoarul mijlociu al Mureşului, din punct de vedere geologic, reprezintă
limita dintre formaţiunile sarmaţiene şi pliocene, ce adesea se întrepătrund între ele. Alături de
aceste două formaţiuni sedimentare, au fost puse în evidenţă depozitele2 de vârstă pleistocen
medie şi holocen medie şi superioară;


Formele de relief reprezentative pentru acest culoar sunt cele date de următoarelor tipuri

genetice de relief: relieful de acumulare fluviatilă, relieful fluvio-denudaţional şi relieful
structural;


Climatul temperat continental specific centrului Depresiunii Transilvaniei, este influenţat,

atât de rolul de “paravan” climatic al Munţilor Apuseni, cât şi cea de podiş, fapt ce va avea un rol
important în evoluţia proceselor de pedogeneză;


Condiţiile hidroclimatice şi hidrogeologice sunt influenţate de prezenţa în cadrul

culoarului a râului Mureş şi a reliefului. Formarea şi evoluţia învelişului de sol a fost influenţată,
din punct de vedere hidrogeografic, de prezenţa excesului de umiditate din sol;
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Vegetaţia regiunii aparţine, atât zonei forestiere şi anume etajului gorunului, cât şi a celei

de silvostepă, specific sudului Câmpiei Transilvaniei. În mod izolat pe anumiţi versanţi din
Câmpia Sărmaşului apare şi elemente ale vegetaţiei de stepă, care a contribuit la formarea
cernisolurilor; Principalele procese pedogenetice care au determinat apariţia solurilor din culoar
sunt: bioacumularea, argiloiluvierea, procesele de alterare, de pseudogleizare şi gleizare,
procesele vertice;


Luvisolurilor reprezintă cea mai reprezentativă clasă de soluri din această regiune (ca o

prelungire a celor din zona Podişului Târnavelor), fiind urmate de solurile din clasa
cernisolurilor, ce se datorează prezenţei depozitelor cu caracter loessoid, climatului ceva mai
cald, vegetaţiei ierboase şi a influenţei antropice.


Solurile din clasa cambisolurilor deţin o suprafaţă importantă fiind reprezentate aici de

către eutricambosolurile tipice, care au găsit condiţii optime de formare pe terasele medii şi
superioare ale Mureşului, dar şi la nivelul culmilor interfluviale.


Solurile ce s-au format sub influenţa excesului de umiditate, atât la nivelul luncilor

inferioare, dar şi pe versnaţi. Predomină gleiosolurilor eutrice, dar la acestea se mai pot adăuga şi
cernoziomurile gleice şi faeoziomurile clinogleice.


Solurile din clasa protisolurilor şi a antrisolurilor, sunt specifice, cu excepţia sistemului

de terase, tuturor formelor de relief din acest culoar. Procesul de pedogeneză s-a aflat într-o
strânsă legătură cu regimul hidrologic (în cazul aluviosolurilor), degradarea terenurilor (pentru
regosoluri şi erodosoluri), procese de colmatare etc.;


Caracterizarea solurilor agricole sub aspectul unor proprietăţi au scos în evidenţă o

predominare a suprafeţelor cu o reacţie neutră-slab alcalină, dar şi o bună aprovizionare cu
potasiu şi mai puţin bună cu fosfor;


Caracterele hidrologice şi a drenajului reprezentate prin adâncimea apei pedofreatice (ind

31) excesul de umiditate (ind 81) asupra proceselor de pedogeneză şi implicit asupra creşterii şi
rodirii plantelor determină în cadrul perimetrului cercetat, întreaga gamă de ipostaze ale
fertilităţii de la limita de supravieţuire până la condiţiile cele mai bune.
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De asemenea oscilaţiile sezoniere ale nivelelor pedofreatice cât şi ale cantităţilor de

precipitaţii căzute, mai ales în perioada de vegetaţie pot fi dăunătoare atât în cazul ridicării
nivelului cât şi în cazul îndepărtării lui din sfera de pătrundere a rădăcinilor.


Între factorii şi condiţile tehnico-edafice determinante a capacităţii de producţie a

terenurilor, condiţiile de sol reprezintă o componentă majoră, cu manifestări multiple;


Dintre însuşirile morfologice, chimice, fizice şi hifrofizice care influenţează direct

compoziţia şi mediul de viaţă al plantelor şi care au un rol determinant asupra altor proprietăţi ale
solului, un rol important îl au: gleizarea, stagnogleizarea, slinizarea, alcalizarea, conţinutul de
CaCO3, reacţia solului, rezerva de humus, textura, porozitatea, volumul edafic util şi
permeabilitatea , însuşiri mai stabile în timp şi mai uşor de studiat şi determinat, chiar la nivelul
actual de dotare al unităţilor de profil.


Rezultantă al regimului hidric al solului, predominant freatic, starea de gleizare (ind. 14)

serveşte la separarea varietăţilor de sol cât şi pentru unele subtipuri, determinând totodată
favorabilităţi diferite pentru anumite plante cultivate. Deşi unii autori consideră starea de gleizare
ca o dublare a indicatorului ce se referă la adâncimea apei freatice (ind. 39), analizând actuala
situaţie creată în cadrul teritoriului cercetat intensele intervenţii hidro-pedo-ameliorative
(desecări, drenaj, regularizări, etc.) şi al oscilaţiilor climatice (ani secetoşi, ani ploioşi) se poate
considera că acest indicator îşi are locul său bine stabilit în prezenta metodologie.


Aceeaşi situaţie se regăseşte şi în cazul stării de stagnogleizare, ca rezultantă – regimul

hidric predominant stagnant în profilul de sol sau la suprafaţa acestuia, pe terenuri (plane sau
depresionare) cu strate impermeabile la adâncime mică, în care stagnările pot fi sesizate doar în
perioadele ploioase ale anului, în timp ce efectele lor sunt de lungă durată, influenţând atât
productivitatea terenurilor cât şi anumite elemente tehnologice.


Rezultantă a zestrei (litologice) şi a complexului de factori şi însuşiri fizico-climatice ale

solului în dezvoltarea sa naturală sau divers influenţată de om, reacţia solului şi saturaţia în baze,
prezintă în cadrul teritoriului cercetat o gamă diversă de favorabilitate exprimată prin coeficienţii
de bonitare.


Ca factor ecologic ce influenţează atât în mod direct fiziologia plantelor, cât şi în mod

indirect prin numeroasele şi indispensabilele sale funcţii referitoare la conservarea potenţialului
productiv al solului cantitatea de Ca CO3 prezintă în cadrul perimetrului cercetat valori totale (în
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intervalul 0-50 cm) ce nu depăşesc 12% fapt pentru care se poate considera că din punct de
vedere ecologic acesta se află în condiţii optime pentru majoritatea plantelor cultivate.


Prin caracteristicile sale constitutive, prin dinamica sa în sol şi la suprafaţa acestuia,

conţinutul solului în humus reprezintă una din însuşirile fundamentale ale stării de fertilitate a
acestuia. Calitatea humusului depinde în primul rând de starea de reacţie respectiv de saturaţie în
baze a solului.


Ca însuşire fizică de mare stabilitate, alcătuirea granulometrică sau textura solului (ind.

23) prezintă în cadrul teritoriului cercetat o mare variabilitate. Conform actualei metodologii de
bonitare textura intervine atât direct prin coeficienţii de favorabilitate ecologică, cât şi indirect în
corectarea unor indicatori precum rezerva de humus sau cu referire la adâncimea apei freatice.


Notele de bonitare astfel obţinute scot în evidenţă următoarele aspecte referitoare la

calitatea terenurilor, determinarea pretabilităţii sub aspectul celei mai adecvate folosinţe,
determinarea favorabilităţii pentru anumite plante cultivate, determinarea capacităţii de producţie
exprimată în kg/ha.


În baza notelor de bonitare şi a kg/pct de bonitare (60 kg la grâu, 80 kg la porumb, 30 kg

la floarea soarelui etc.) au fost obţinute producţiile scontate, la nivelul fiecărui teritoriu
administrativ, putându-se astfel stabili în final relaţii între nivelul actual al producţiilor şi
potenţialul natural. Aceste elemente pot fi folosite la zonarea producţiei, la elaborarea unor
proiecte de repartiţie a producţiei pentru diferite scopuri, la restructurarea actualelor folosinţe, la
stabilirea valorii de circulaţie a terenurilor, ori pentru stabilirea valorii de impozitare, arendare,
etc.


Operaţiunea de bonitare a scos în evidenţă o serie de factori limitativi care acţionează

asupra capacităţii de producţie a terenurilor agricole din cadrul teritoriului cercetat, precum:
textura fină 51,2% şi grosieră 11,3%, rezerva de humus scăzută 19,37%, excesul de umiditate
pluvial 30,3% şi freatic 26,8%, portanţa redusă 13,6%, gradul de tasare accentuat 84,4%.


Asupra acestor elemente restrictive care afectează învelisul de sol al teritoriului cercetat,

se impun de la caz la caz măsuri de corectare a reacţiei acide prin amendare calcică periodică sau
a celei alcaline prin gipsare, îmbunătăţirea condiţiilor de nutriţie a plantelor prin fertilizări
ameliorative, asigurarea unui regim aerohidric optim pentru lucrări de prevenire şi combatere a
excesului de umiditate (canale, şanţuri, rigole, drenuri, etc.) sau după caz a tendinţelor de
aridizare (irigaţii, perdele de protecţie, culturi adecvate) aplicarea unor tehnologii de lucrare a
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solului care să evite destructurarea şi tasarea (no-till, culturi amelioratoare realizate din
amestecuri de graminee şi leguminoase perene, etc.)


Analizând rezultatele obţinute (media producţiilor la grâu, porumb, floarea soarelui, soia,

etc. într-un anumit interval de timp) şi nivelul producţiilor scontate (stabilit în funcţie de nivelul
mediu al notelor de bonitare) se poate observa o dispersie foarte mare a rezultatelor, unele
teritorii obţinând producţii mult prea mici faţă de producţia scontată, cu mai puţin de 1000 kg/ha
concluzia fiind aceea că aproape toate producţiile obţinute sunt mai mici decât posibilităţile reale
ale zonei.


În condiţiile unui potenţial ecologic natural bun situaţia generală a solurilor este totuşi

nesatisfăcătoare, majoritatea solurilor fiind afectate de existenţa unuia sau mai multor factori
limitativi sau restrictivi.


De asemenea, modul de utilizare a terenurilor nu este întotdeauna cel mai potrivit

gospodăririi durabile a fondului funciar (rotaţia simplă grâu-porumb, monocultura, abandonarea
terenurilor mărginaşe şi chiar a celor productive, etc.)


În această situaţie, cunoaşterea condiţiilor naturale şi a potenţialului ecologic al

terenurilor pentru principalelor culturi reprezintă un element definitoriu în stabilirea capacităţii
de producţie, iar valoarea ecopedologică exprimată sub forma notelor de bonitare.


Ori activitatea de stabilire a valorii economice a punctului de bonitare înseamnă în fapt

intervenţia responsabilă a statului, în regim de urgenţă, pentru asigurarea fondurilor bugetare
necesare continuării activităţii de cercetare în câmpurile experimentale existente şi de înfiinţare a
unor „parcele de referinţă” amplasate în zone pedoclimatice caracteristice pentru precizare
metodologică şi crearea băncii de date necesară revigorării unei tradiţionale activităţi pe aceste
meleaguri, de a produce hrană cu o valoare biologică ridicată, într-o lume tot mai expusă poluării
şi încercată de numeroase crize energetice şi alimentare, asigurând, totodată protecţia şi
ameliorarea solurilor în special şi a mediului în general.

49

TEZĂ DE DOCTORAT PhD THESIS

Bonitarea terenurilor agricole din sectorul mijlociu al Mureșului (Alba
Iulia- Aiud) în scopul dezvoltării durabile a teritoriului

BIBLIOGRAFIE
1. Alexandrescu Adriana, Borlan Z., Budoi Gh., 1994, Dinamica humusului în stratul arat al
solurilor în condiţii experimentale cu îngrăşăminte şi amendamente calcaroase în staţionar,
Conf. S.N.R.S.S. Tulcea 1992 Publ. S.N.R.S.S. vol. 28 B;
2. Andrews, S.S., Carroll, C.R., (2001), Designing a decision tool for indicators for this

type of assessment. Soil quality assessment of a poultry litter management case study.
Ecol. Appl. 11;
3. Baciu, N., 2006, Câmpia Transilvaniei, studiu geoecologic, Presa Universitară Clujeană, Cluj
Napoca;
4. Borlan Z., Hera Cr., Dornescu D., Kurtinecz P., Rusu M., Buzdugan I., Tănase Gh., 1994,
Fertilitatea şi fertilizarea solurilor (compediu de agrochimie), Ed. Ceres, Bucureşti;
5. Borlan Z., Vintilă Irina, Ştefan Olga, Bunescu O., Ţigănaş Letiţia, Bogaci Roxandra, Ghidia
aurelia, 1966, Contribuţia agrochimiei la intensivizarea producţiei vegetale prin folosirea
economică a amendamentelor şi îngrăşămintelor , Bul. Inf. ASAS, 15, pag. 15-27;
6. Borlan Z., Hera Cr., 1973, Metode de apreciere a stării de fertilitate a solului, în vederea
folosirii raţionale a îngrăşămintelor, Ed. Ceres, Bucureşti;
7. Cacovean, H., 2005, Cercetări pedogrografice în vederea realizării unei agriculturi durabile în
Culoarul Mijlociu al Mureșului, Teză de doctorat USAMV Cluj Napoca;
8. Carter, M.R., 1994, A review of conservation tillage strategies for humid temperate regions.
Soil Tillage Res. 31;
9. Ciobanu Ghe., 2007 - Restaurarea fertilităţii preluvosolului din nord - vestul României prin
aplicarea raţională a îngrăşămintelor chimice şi amendamentelor. Sesiunea de comunicări
ştiinţifice a S.N.R.S.S. – filiala Timişoara;
10. Chiriac A., 1966, Proprietăţile fizice şi chimice şi alcătuirea mineralogică a unor soluri acide
din Depresiunea Lăpuşului, An. ICIFP, Seria ped., vol. XXXV, pag. 167-185;
11. Chiriac Aurelia, Dorneanu D., Ţigănaş Letiţia, Tătăruşanu Elena, 1986, Efectele fertilizării
asupra evoluţiei solului brun luvic din Podişul Sucevei şi asupra nutriţiei minerale a
porumbului. Modificările însuşirilor chimice ale solului, Analele I.C.C.P.T. Fundulea, vol. LIII;
12. Chiriţă C., 1955, Pedologie generală, Ed. Agro-silvică de stat, Bucureşti;
13. Crăciun C., Kurtinecz P., 1987, Influenţa amendării asupra mineralelor argiloase din luvisolul
albic de la Livada, Volum omagial S.C.A. Livada, pp. 157-168;

14. Doran, J. W., Zeiss, M, R., (2000), Soil health and sustainability: managing the biotic
component of soil quality, Applied Soil Ecology 15.
15. Florea N., Munteanu I., Rapaport C., Chiţa C., Opriş M., 1968, Geografia solurilor României,
Ed. Şt. Bucureşti;
16. Florea N., 1975, Gruparea terenurilor pentru irigaţie (principii, criterii), Ştiinţa Solului, p. 3,
Bucureşti;
17. Florea N., Dumitru M., 2002, Ştiinţa solului în România în secolul al XX-lea, Ed. Cartea pentru
toţi, Bucureşti;

18. Handra M., 1969, Cercetări privind evoluţia carbonului organic sub influenţa
îngrăşămintelor, Simpoz. Naţ. De Agrochimie, Public. SNRSS, nr. 7A, pag. 237-253;
19. Ionescu M., 1970, Biochimia agricolă, Ed. Ceres, Bucureşti;
20. Mac, I., şi colab, 1987, Câmpia Transilvaniei, în Geografia României, vol. III, Carpaţii
Româneşti şi Depresiunea Transilvaniei, Editura Academiei R.S.România, Bucureşti
21. Miclăuş V., 1970, Solurile podzolice şi podzolite, Ed. Ceres, Bucureşti
22. Obrejeanu Gr., 1961, Date chimice, fizice şi biologice pentru caracterizarea agronomică a
solurilor României. Cercetări de Pedologie, Ed. Acad., Buc., pag.385-401;
50

TEZĂ DE DOCTORAT PhD THESIS

Bonitarea terenurilor agricole din sectorul mijlociu al Mureșului (Alba
Iulia- Aiud) în scopul dezvoltării durabile a teritoriului

23. Obrejanu Gr., Moţoc Eugenia, Canarache A., Teodoru O., Thaler Rozalia, Budan Gh., Nicolae
V., Bârsan N., 1963, Cercetări privind stabilirea tipurilor de regim hidric al unor soluri din
R.P.R., Analele I.C.C.A., Secţia de Pedol., vol. 31, pp.9-37;
24. Păcurar, I., şi colab., 1999, Influenţa lucrărilor de bază a solului şi a fertilizării cu azot asupra
producţiei de cereale. În simpozion “Sisteme de lucrări minime ale solului”, pag. 93-99, 21-22
oct., Cluj-Napoca;
25. Răuţă C., Mihăilescu A., Cârstea Şt., Bugeac Elena, 1980, Criterii pedogeochimice privind
pericolul potenţial al poluării solului cu metale grele, An. ICPA, vol. XLIV, pag. 263-276;
26. Ştefanic Gh., 1988, Determinarea nivelului potenţial al respiraţiei solului în condiţiile
întreţinerii concentraţiei exigenului în respirometru, Probl. Agrofit. Teor. Aplic., nr. 10, pag.
327-332, , An ICCPT, LII, pag. 359-374;
27. Ştefanic Gh., Picu I, 1989, Modul de afânare anuală de bază şi unele modificări biotice,
enzimatice şi agrochimice constatate la cernoziomul cambic de la Fundulea, Publ. SNRSS, nr
26 A, Bucureşti, pag. 169-174;
28. Teaci D., 1960, Consideraţiuni asupra bonitării economice şi a clasificării soluriulor pe clase de
fertilitate, Probl. Agricole nr. 12, Bucureşti;
29. Teaci D., Savopol L., Floca Fl., Nastea St., 1961, Consideraţiuni asupra clasificării genetice şi
agroproductive a solurilor regiunii Dobrogea, Cercet. De Pedologie, Ed. Acad., Bucureşti, pag.
285-300;
30. Vintilă Irina, 1969, Observaţii cu privire la variabilitatea naturală a tipurilor genetice de sol, An
ICIFF, seria pedologie, vol. XXXVI, pag. 217-224;
31. *** OSPA Alba, Studii pedologice şi agrochimice;
32. *** Sistemul român de clasificare a solurilor, I.C.P.A. Bucureşti, 1980;
33. *** Atlas-România, Editura academiei Român, Bucureşti, 1980;
34. *** Metodologia elaborării studiilor pedologice, vol. I,II,III, Bucureşti, 1987;
35. *** Instrucţiuni de lucru pentru bonitarea terenurilor agricole cu elemente de fundamentare
pedologică şi caracterizarea tehnologică, I.C.P.A., Bucureşti, 1987;
36. ***Studiu pedologic pentru caracterizarea tehnologică şi bonitarea terenurilor agricole, 1992;
37. *** Instrucţiuni tehnice şi metodologice pentru executarea lucrărilor de cadastru calitativ,
1981.

51

