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INTRODUCERE 
Prin definiție, agricultura reunește toate activitățile de prelucrare a 

elementelor de  mediu, inclusiv al solului ca suport, pentru obținerea de produse 
vegetale și animale folositoare omului.  Aceste activități legate de agricultură au o 
istorie de peste 12 mii ani, astfel că, ulterior au urmat  o mulțime de inovații, atât 
tehnice cât și organizatorice, ceea ce au făcut din agricultura de astăzi un sector 
extrem de productiv, mai ales în țările industrializate. În ultimele decenii, sectorul 
agricol a fost supus unor presiuni puternice venite dinspre cerințele tot mai 
pregnante de protejare a mediului înconjurător.  
 

Cuvinte cheie: agricultură durabilă, relief, climă, geologie, vegetație, învelișuri 
de soluri, bonitare, GIS, Culoarul inferior al Arieșului. 
 

Prin alegerea temei: „Studiul calității solurilor din sectorul inferior al Arieșului 
culoarul Alba Iulia –Turda in scopul practicării unei agriculturi durabile” s-a urmărit 
o evaluare concretă a calității învelișului de soluri care are la bază nota de bonitare 
aferentă fiecărei clase de favorabilitate ce reflectă practic posibilitatea obținerii unor 
culturi, respectiv recolte competitive. Acest studiu a fost realizat în zona Culoarului 
inferior al Arieșului îşi propune să atingă o serie de obiective specifice precum:   
• O abordare morfologică a pedopeisajului Culoarului inferior al Arieșului, adică o 
analiză a cadrului natural  ce se bazează pe caracteristicile reliefului, învelișului de 
soluri, climei, rețelei hidrografice și a vegetației, trăsături morfologice care exprimă 
componentele esențiale a realității peisajului local; 
• O abordare a modului de utilizare a terenurilor, a calității solurilor care dezvăluie 
structura pedopeisajului, precum și organizarea de acoperire a terenului în peisajul 
ce a ținut cont de distribuția claselor de ocupare a solului și de organizare spațială. 
 
STRUCTURA LUCRĂRII ŞI REZULTATELE CERCETĂRI 

Această lucrare este structurată pe opt capitole a căror structură cuprinde 
elemente conceptuale şi metodologice, descrierea detaliată a bazelor de date incluse 
în modelare, metodologia aplicată precum şi o descriere detaliată a rezultatelor 
obţinute şi a utilităţii acestora. 
 
SCOPUL ŞI OBIECTIVELE CERCETĂRILOR EFECTUATE 

Cunoştinţele ştiinţifice din perioada din ultimele decenii, au evidențiat 
importanţa definirii proprietăţilor solului, ce la rândul lor sunt într-o strânsă 
legătură cu modul 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; 
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- 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; 
 
ACTUALITATEA TEMEI, SCOPUL ŞI OBIECTIVELE CERCETĂRII 

Pedologii sunt din ce în ce mai solicitați în a estima evoluția pe termen mediu 
și lung  a resurselor de sol în condițiile în care rezervele de apă sunt tot mai reduse, 
dar și datorită schimbărilor climatice. Pentru a rezolva această problemă, au apărut 
o serie de modele pedologice care au avut în vedere simulări a condițiilor 
pedoclimatice coroborate cu  modelele climatice.   
  
Influența activităților agricole asupra învelișului de soluri din culoar 
 
1) Îngrășămintele chimice, utilizate în agricultură, pentru a favoriza creșterea 
economică, randamentul și calitatea plantelor, conțin de multe ori cantități mai mari 
sau mai mici de oligoelemente.  
2) Resturile organice de origine agricolă și urbană, participă, de asemenea, în 
poluare difuză de oligoelemente din sol.  
3) Efectul pesticidelor în agricultură, este dat de substanțele sau preparatele 
utilizate pentru a lupta împotriva buruienilor și dăunătorilor la culturile agricole (ex. 
porumb, grâu, sfeclă de zahăr etc.).  
 
Influența activităților industriale asupra învelișului de soluri din culoar 
 
- Emisiile industriale metalurgice, de exemplu, cum sunt cele provenite de la 
Combinatul Metalurgic Câmpia Turzii, sunt responsabile pentru cele mai mari emisii 
de elemente, cum ar fi Cd, Cu, Ni și Zn. Printre acestea, industria siderurgică este un 
mare emițător a unor oligoelemente, cum ar fi Zn.  
- Emisiile provenite de la industria chimică, care în comparație cu industria 
metalelor emit doar anumite oligoelemente din atmosferă. Principalele elemente 
sunt emise de fosta Uzină Chimică Turda sunt cele de cadmiu și de mercur necesar 
producerii produselor alcaline clorurate și cloro-sodice.  
- Emisiile provenite de la Fabrica de Ciment Turda, care poate fi considerată una cei 
mai emițători de praf din arealul Culoarului inferior al Arieșului. Rularea unor mari 
cantități de materii prime și combustibili dinspre cariera de calcar de la Săndulești, 
care au fost extrase, transportate sub formă de pulbere, uscate, au constituit surse 
potențiale de emisii de praf.  
- Emisiile de tetraetil de plumb, mult timp folosit în motoarele pe benzină, au fost 
timp de mulți ani una din principalele surse de poluare cu plumb în mediu 
înconjurător. Acest fapt a fost susținut și de prezența unor căi de comunicație de 
importanță europeană, ce susțin și un trafic auto extrem de intens. 
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Influența activităților agricole asupra mediului acvatic din culoar 
 

Răspândirea de poluanți rezultați din agricultură sau din activități 
industriale în ecosistemele acvatice afectează fiecare componentă a mediului acvatic 
cum sunt: planctonul, micro-nevertebratele, nevertebrate acvatice, peștii, 
mamiferele acvatice etc. Reacțiile de transformare a elementelor chimice conduc, în 
general, la formarea de compuși mai toxici decât elementul inițial (ex. metilarea 
mercurului provenit de la Baia de Arieș și de la Uzina Chimică Turda). Cu toate 
acestea, procesul de imobilizare a oligoelementelor (ex, precipitarea PbSO4) de 
către particulele sedimentare reduce disponibilitatea lor pentru organismele 
acvatice (Brown și colab, 1999).  
 
STADIUL ACTUAL AL CERCETĂRILOR SOLURILOR DIN CULOARUL INFERIOR AL 
ARIEȘULUI 

Primele informații asupra cultivării solului în regiunea Culoarului inferior al 
Arieșului provin din epoca metalelor (a bronzului mai întâi și apoi a fierului), 
ocupațiile diversificându-se. Au fost descoperite, de asemenea, urmele unor 
activități meșteșugărești, casnice și chiar acelea care impuneau o anumită 
specializare. În acele perioade se locuia în peșteri, la Cheile Turzii, dar și în anumite 
locuințe deschise din zona Bădeni (Lazarovici și Milea, 1976).  

Epoca precedentă, Holocen (perioada de la sfârșitul ultimei glaciațiuni 
Pământului de acum aproximativ 12 milenii), a oferit un mediu fizic neobișnuit 
stabil pentru vechile civilizații umane. În mod paradoxal, datorită propriile noastre 
acțiuni care au subminat această stabilitate pentru prima dată în istorie, civilizația 
umană este acum capabilă de a influența decisiv fluxurile de energie și materie de pe 
planeta noastră. 

Mai ales din 1950, sub impactul creșterii populației și a venitului pe cap de 
locuitor,  s-a putut observa o creștere fără precedent în utilizarea resurselor 
naturale fosile și a consumului de energie. Această creștere a dus la noi praguri fizice 
sau puncte de schimbare într-o serie de domenii, puncte care odată trecute ar putea 
duce ireversibil la schimbări vitale structurale în sistemele naturale ale Pământului, 
cum ar fi climatul sau structura ecosistemelor.  
 
 METODE DE CERCETARE FOLOSITE ÎN STUDIUL SOLURILOR ȘI A 
INFLUENȚEI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE PE TEREN ŞI ÎN LABORATOR 

În realizarea studiului învelișului de soluri din teren, cartarea solurilor 
constituie o primă etapă de cunoaștere a solului, din care în această lucrare s-a 
urmărit atingerea obiectivele descrise mai jos: 
- caracterizarea genetică şi agroameliorativă a tuturor tipurilor de sol, întâlnite în 
cadrul perimetrului cercetat, pe baza studiului profilului de sol şi a condiţiilor de 
solificare; 
- studiul condiţiilor de solificare (sau a factorilor pedogenetici) şi mai ales a celor 
care, în funcţie de intensitatea de manifestare, stabilesc măsurile de ameliorare; 
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- studiul intensităţii, naturii şi răspândirii proceselor de eroziune şi a altor procese 
de degradare a solurilor şi al cauzelor dezvoltării acestora; 
- studiul legităţilor (naturale) repartiţiei geografice a diferitelor soluri din zona 
cercetată şi stabilirea arealului de răspândire a fiecărui tip de sol, a complexelor şi 
asociaţiilor de soluri; 
- studiul influenţelor antropice asupra solurilor (efectele culturalizării, desfundării, 
ale aplicării îngrăşămintelor şi amendamentelor, ale irigaţiei, etc.); 
- culegerea celorlalte date şi materiale necesare pentru completarea caracterizării 
învelişului de sol al perimetrului cercetat (probe de sol şi material parental, probe 
de apă, probe de plante, informaţii diverse etc.); 
- întocmirea hărţilor de soluri preliminare (de teren). 
 
CONDIŢIILE FIZICO-GEOGRAFICE ALE CULOARULUI INFERIOR AL ARIEȘULUI 

Culoarul inferior al Arieșului constituie o unitate complexă, situată intr-o 
zonă de contact geografic, ceea ce-i imprimă trăsături geografico-fizice proprii, care 
s-au impus ca factori de pretabilitate geografică, influențând variat formele de 
exploatare a teritoriului. Particularitățile rezultate din îmbinarea elementelor 
orografice, climatice, hidrologice, biogeografice și pedologice, imprimă coerență și 
unitate întregului spațiu geografic al culoarului. 

Desfășurându-se pe aproximativ 50 km lungime (la ieșirea Arieșului din 
defileul Buru- Moldovenești), începând de la Moldovenești (amonte de Turda), pe o 
lățime de  9-10 km (în aval de Câmpia Turzii), acest teritoriu este mărginit la vest de 
fâșia de magmatite mezozoice din Piatra Secuiului (Pop, 2001), aproximativ pe 
aliniamentul localităților Podeni- Moldovenești - Cheia, la nord-vest de Culmea 
Petreștilor și abruptul calcaros al Culmii Sândului, care este o prelungire a Munților 
Trascăului. La nord, culoarul este închis de Dealurile Turzii și Coasta Grindului, care 
domină lunca Arieșului cu aproximativ 200 m deasupra ei. Spre est, limita culoarului 
este trasată de abruptul de pe malul stâng al Arieșului, care formează marginea 
vestică a Câmpiei Transilvaniei, iar în partea sudică de Podișul Măhăceni. Zona 
studiată se încheie la confluența Arieșului cu Mureșul.  
 

Relieful  
 

Funcția de culoar este definită printr-o serie de particularități ale peisajului. 
Astfel în relief se remarcă o atenuare a abrupturilor de contact prin prezența unei 
trene de glacisuri, impuse de către evoluția râului Arieș și fragmentate de către văile 
secundare. Acestea au generat conuri de depunere relativ plane, ferite de inundații. 

Luncile râurilor s-au format în totalitatea lor în postglaciar sau mai exact în 
holocen. Unele sedimente de lunci mai vechi decât holocenul se întâlnesc numai pe 
șeile de captare hidrografică sub formă de elemente morfologice relicte. Luncile sunt 
forme fluviale de eroziune-acumulare cu o evoluție spasmodică, supusă controlului 
ordinelor de mărime ale râurilor, regimului precipitațiilor, regimului scurgerii, 
alcătuirii litologice a patului și parametrilor morfometrici de mărime a suprafețelor 
bazinelor hidrografice.  
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 Sistemul de terase din Culoarul infrior al Arieșului. 
  
  În Depresiunea Transilvaniei numărul și altitudinea relativă a teraselor din 
principalele bazine hidrografice (Olt, Mureș, Someș) prezintă anumite diferențieri 
deși condițiile morfoclimatice din pleistocen au fost asemănătoare. Vârsta văilor, 
modul de formare, poziția nivelelor de bază și regimul neotectonic sunt 
răspunzătoare de diferențierile în situația teraselor pe bazine hidrografice.  
 
 Geologia şi litologia depozitelor de suprafaţă 
 

O dată cu retragerea Lacului Transilvan spre vest și nord-vest s-a format o 
vastă arie tabulară în interiorul arcului carpatic, rezultând Depresiunea 
Transilvaniei. Această incinta extrem de mare, care este depresiunea, a fost ulterior 
remodelată de ce cele două mari artere hidrografice principale, Someșul (la nord) și 
Mureșul (la sud), împreună cu afluenții lor. Prin aceste cursuri de apă au fost 
transportate cantități imense de sedimente dinspre aria montană, rezultând în final 
un mozaic de formaţiuni geomorfologice şi de soluri. În ceea ce privește alcătuirea 
geologică, se observă o structură relativ simplă, alcătuită din formațiuni 
sedimentare aparținătoare Badenianului, Sarmațianului și Cuaternarului. În partea 
de amonte a culoarului este marcată de formațiuni magmatice ,,ofiolitice" de vârstă 
mezozoică. 
 

Hidrologia şi hidrogeologia  
  

Râul Arieș își are izvoarele n Munții Bihor, pe versantul nord-estic, având 
izvorul la altitudinea de 1195 m, cu circa 8 km în amonte de cătunul Galbena, și 
străbate Munții Apuseni de la vest către est. După ieșirea din defileul de la Buru, 
Valea Arieșului se deschide larg, mai ales pe dreapta, unde sunt extinse mai multe 
terase, având o pantă de scurgere destul de redusă de l,86 %, mai ales între sectorul 
Defileului Buru-Moldovenești.  

Din punct de vedere hidrogeologic în cadrul Culoarul inferior al Arieșului 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.  

În zona Culoarului inferior al Arieșului, lacurile prezente au o origine 
antropică, cum sunt cele de construite în scopuri piscicole din bazinul văii 
Cămărașului, la care se mai adaugă și lacurile sărate din bazinul văii Durgău-Valea 
Sărată și stațiunea balneoclimaterică Turda (ex. lacul Tarzan). 
 

Clima 
 

În caracterizarea condițiilor climatice din cadrul Culoarului inferior al 
Arieșului,   s-au utilizat date climatice de la stația meteorologică Turda, situată în 
culoar, în partea vestică a Depresiunii Transilvaniei, la 424 m altitudine.  
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Media de temperatură al aerului, este dominată de izoterma de 9ºC, care 
după ce pătrunde dinspre vest de-a lungul culoarului Mureșului, dinspre Alba-Iulia, 
domină culoarul până aproape la intrarea în Defileul Buru-Moldovenești.  

Prin importanța ei, umezeala relativă reprezintă un alt element pentru 
caracterizarea climatului unei regiuni. În situația Culoarului inferior al Arieșului, 
valorile medii lunare au scos în evidență o variație lunară extrem de variabilă. 
Meteorologii au stabilit pentru analiza umezelii relative două praguri critice, precum 
situațiile cu umezeală relativă de sub 30% și cele cu umezeală relativă de peste 80%. 
 

Vegetaţia naturală şi cultivată 
 

Vegetaţia Culoarului inferior al Arieșului a fost de-a lungul timpului puternic 
influenţată de activitatea antropică îndelungată, începută, așa cum s-a arătat din 
epoca preromană (neolitic), acțiune ce a dus la înlocuirea vegetaţiei inițiale cu o 
vegetaţie secundară de culturi agricole şi pajişti, exploatate ca fâneţe și mai puțin ca 
și păşuni.  
Vegetația forestieră ocupă doar 5-10% din suprafaţa Culoarului inferior al Arieșului 
și deține următoarele grupe de formaţiuni: carpineto-fagete, goruneto-carpinete, 
goruneto-fagete, precum şi asociații de pajişti secundare pe locul fostelor păduri 
defrişate. Vegetaţia secundară de pajişti, care ocupă locul acestor păduri este 
constituită din fitocenoze de Agrostis capillaris cu Anthoxanthum odoratum (as. 
Anthoxantho Agrostietum capillaris) sau de Agrostis capillaris cu Festuca rupicola 
(as. Agrostio-Festucetum rupicolae). 

Asociaţiile mezo-xerofile, se definesc în peisaj prin anumite particularități, 
ocupând însă în general versanții însoriți şi semi-însoriți mai puţin înclinați, 
interfluviile, uneori partea superioară a versanților semi-umbriți. Principalele 
asociaţii de plante determinate sunt: Carici Humilis-Rachypodetum Pinnati; 
Brachypodio Pinnati-Festucetum  Rupicolae; ambele fiind asociaţii în care predomină 
Brachypodium pinnatum și care ocupă suprafeţe însemnate; Agropiretum 
intermediae; Brometum  erecti; asociația de Potentillo-Festucetum Pseudovinae, 
ultima instalându-se în general la baza versanților însoriți; asociația de Danthonio 
(Calycinae)-Stipetum  stenophyllae; Stipetum joannis etc.   
 
ÎNVELIȘUL DE SOLURI AL CULOARULUI INFERIOR AL ARIEȘULUI 

Factorii de solificare ce au influenţat formarea şi evoluţia învelişului 
pedologic din Culoarul inferior al Arieșului pot fi grupate în cinci mari grupe: 
procesele de bioacumulare (sau de brunificare), procesele de argiloiluviere, 
procesele de alterare geochimică, şi procesele de pseudogleizare şi gleizare. 

Procesele de bioacumulare rezidă din acumularea de materie organică sub 
formă de humus (adică sub formă descompusă), fiind de altfel în strânsă legătură cu 
reacţia solului. În cadrul Culoarului inferior al Arieșului, au fost determinate două 
tipuri de procese de bioacumulare: bioacumularea stepică humico-calcică și 
bioacumularea slab acidă de silvostepă moderat umedă.   
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În ansamblul său, procesul de argiloiluviere constituie, un fenomen de 
antrenare mecanică prin intermediul apelor de gravitaţie, a particulelor fine, în 
general argilă şi hidroxizi de fier, începând din orizontul superior (eluvial) spre 
orizonturile inferioare (iluviale).  

Prin intermediul procesului de alterare geochimică s-a constat o evoluție 
mult mai intensă decât celelalte procese de solificare, acţionând cu precădere asupra 
silicaţilor primari, caracterizând mediile bine drenate ce permit evacuarea mai mult 
sau mai puţin completă a siliciului precum şi cationilor bazici. 
           Procesele de stagnogleizare și gleizare se reflectă prin orizonturile: Go (de 
oxido-reducere) orizont Gr (de reducere), saturat permanent sau temporar cu apă 
din freaticul imediat apropiat, de culoare vinețiu-albăstruie sau alte culori.  
 

Regionarea pedogeografică a Culoarului inferior al Arieșului 
 

Solurile existente în arealul cercetat sunt rezultatul interacțiunii în timp al 
factorilor naturali descriși în capitolele anterioare, la care s-a mai adăugat factorul 
antropic. Pe plan local, procesul de solificare este determinat de o serie de factori 
pedogenetici, descriși anterior, precum și de regimurile diferite ale acestora. Dintre 
aceștia, mai importanți sunt microclimatul, faciesul local litologic, microrelieful, 
regimul surselor de aprovizionare cu apă, regimul umidității solului, chimismul apei, 
vegetația spontană, panta și expoziţia terenului. 
 

În această lucrare, solul a fost abordat  ca un sistem organizat în trei 
dimensiuni spațiale. Luarea în considerare a fiecăreia dintre aceste trei dimensiuni 
este, de asemenea, importantă pentru a studia rolul apei în formarea solului:  

A) Dimensiunea verticală, ce reflectă o împărțire a orizonturilor profilul de 
sol, în funcție de adâncime.  

B) Dimensiunea laterală, ce evidențiază variația continuă sau discontinuă a 
modului de dispunere a profilelor de sol de-a lungul unei pante sau a unui sistem de 
terase. 

C) Dimensiunea spațială, a toposecvenței în cadrul în peisajului ca element 
de bază al învelișului de sol. Această dimensiune oferă și alte informații pentru a 
înțelege dinamica ce influențează sistemul-sol și relația lui cu relieful.  

Clasa protisolurilor deține o suprafaţă de 2167 ha (19%), fiind alcătuită din 
următoarele tipuri de soluri: regosol eutric, regosol calcaric, aluviosol eutric, 
aluviosol calcaric, aluviosol molic prundic, aluviosol entic, aluviosol gleic, aluviosol 
coluvic.  

Clasa cernisolurilor (CER), ocupă o suprafaţă de 5014,5 ha respectiv 72% din 
totalul teritoriului cartat, fiind situată la nivelul suprafeţelor  şi a versanţilor slab 
înclinaţi, cu diferite expoziţii, această clasă cuprinde următoarele tipuri şi subtipuri 
de soluri: cernoziom tipic, cernoziom tipic cu alunecări stabilizate, cernoziom tipic 
cu alunecări active, cernoziom cambic, cernoziom argic, cernoziom argic cu 
alunecări stabilizate, faeoziom tipic, faeoziom cambic, faeoziom cambic cu alunecări 
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în valuri stabilizate, faeoziom argic, faeoziom argic cu alunecări active, faeoziom 
gleic și faeoziom gleic proxischeletic.  

Clasa luvisolurilor deţine o pondere destul de însemnată  din cuvertura 
pedologică a Culoarului inferior al Arieșului. Tipurile de sol ce aparțin de această 
clasă sunt: preluvosol tipic, preluvosol molic scheletic și preluvosol roșcat scheletic. 

Clasa hidrisolurilor este relativ slab reprezentată (104,3ha-1,5%), 
evidenţiindu-se prin prezenţa următoarelor tipuri şi subtipuri de sol: gleiosol eutric, 
gleiosol eutric proxiprundic și gleiosol calcaric, fiind specific sectoarelor de luncă a 
cursurilor de apă din acest culoar.   

Clasa salsodisoluri deţine o suprafaţă extrem de redusă (56,8 ha-0,8%), fiind 
strâns legată de prezenţa rocii salifere aproape de suprafaţă. Solonceacul calcic s-a 
format pe lunca văii Sărate, în sectorul Turda-Durgău, fiind caracterizat printr-un 
drenaj defectuos, asociindu-se cu gleiosolurile. 

Clasa antrisolurilor cuprinde tipuri de soluri ce sunt dispuse pe versanţii 
puternic înclinaţi (de cuestă). Suprafaţa ocupată  de această clasă este de doar 99 ha 
(5%) fiind reprezentată de antrosol erodic, antrosol erodic cu alunecări stabilizate și 
tehnosol spolic. 
 
CLASIFICAREA ÎN ZONE DE AGRO-PEDOPEISAJ ALE CULOARULUI INFERIOR AL 
ARIEȘULUI 

Pentru o mai bună înțelegere a dinamicii agropeisajului din zona studiată, 
este necesară evidenţierea câtorva dintre elementele esenţiale în care au evoluat 
oraşele din acest teritoriu inclusiv a celor din România: 1) nivelul ridicat de 
ruralizare care a impus un anumit comportament oraşelor după anul 1950; 2) 
politica de urbanizare, prin care noile oraşe au fost şi sunt decretate, în general, pe 
baza unor criterii pseudo-ştiinţifice (rolul subiectiv fiind determinant); 3) politica de 
industrializare, care a vizat dezvoltarea rapidă a oraşelor prin repartizarea unor 
mari unităţi după criteriul „dezvoltării armonioase” a tuturor zonelor ţării, fără a 
ţine seama de eficienţa economică; colectivizarea agriculturii, ce a creat un excedent 
de forţă de muncă şi decalajul mare de venituri între ţărani şi cei care lucrau în 
mediul urban ca şi principala cauză a exodului rural; subdezvoltarea serviciilor în 
majoritatea oraşelor.  
 

Tipul de agro-pedopeisaj al terasei de luncă a Arieșului 
 

Terasa de luncă al Arieșului se remarcă din punct de vedere al tipului de 
agro-pedopisajprintr-un potenţial agricol productiv ridicat, datorat unui înveliş 
pedologic dominat de prezenţa solurilor din clasa aluvisolurilor calcarice, cu un 
conținut ridicat de CaCO3.  Climatul teritoriului este ușor mai umed, lipsa apei din 
sol fiind suplinită de aportul irigațiilor. Utilizarea irigațiilor poate fi susținută doar 
dinspre râul Arieș, în rest pânza freatică ar suplinii într-o anumită măsură lipsa de 
apă din sol.  
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Tipul de agro-pedopeisaj al sistemului de terase inferioare și superioare ale 
Arieșului 

Sistemul de terase inferioare și inferioare ale Arieșului se distinge printr-un 
potențial productiv extrem de ridicat, susținut de un înveliş pedologic dominat de 
prezenţa solurilor din clasa cernisolurilor și luvisolurilor. Suprafeţele relativ extinse 
ocupate de solurile afectate de procesele de stagnogleizare, aduc o serie de restricții 
în utilizarea acestor terenuri, fiind ocupate mai mult de pășuni și fânețe slab 
productive. Un alt factor restrictiv îl constituie conținutul relativ ridicat în schelet, ca 
urmare a materialului parental aluvial specific terasele fluviatile.  
 

Tipul de agro-pedopeisaj al interfluviilor 
 

Acest de agro-pedopeisaj se individualizează prin caracterul său puternic 
agricol, impulsionat și unde terenurile arabile dețin ponderea covârșitoare (90%). 
De altfel, alături această regiune reprezintă una din cea mai mare zonă cerealieră ale 
Câmpiei Transilvaniei, fiind de asemenea un important furnizor de semințe de grâu 
și porumb pentru majoritatea regiunilor României. Factorii care au contribuit la 
această individualizare au fost climatul mai cald şi ușor umed, formaţiunile 
sedimentare de vârstă sarmațiană, cu un conținut ridicat de carbonat de calciu, 
precum şi învelișul de soluri dominat de solurile din clasa cernisolurilor 
(cernoziomuri tipice, cernoziomuri cambice, faeziomuri tipice etc.).  
 
 
STAREA FONDULUI FUNCIAR DIN CULOARUL INFERIOR AL ARIEȘULUI 

În ceea ce privește fondul agricol, modul de folosință a terenurilor se 
prezintă după cum urmează:   
- în cadrul Culoarului inferior al Arieșului  (AR-80%), urmate de pășuni și fânețe (PS-
11% și FN-5%), alături de care mai sunt: păduri (PD-3%), spațiu urban și rural 
discontinuu (10%), cursuri de apă (2%), arii industriale sau comerciale (5%), 
rețeaua de căi de comunicații și terenurile asociate acestora (1%) și spațiu urban 
continuu (10%) ;  

Fondul silvic este destul de redus ca suprafață (425 ha- 4% din suprafața 
totală studiată ), fiind reprezentat prin pâlcuri de păduri de foioase, alcătuite din 
specii de stejar și gorun, fiind răspândite la contactul cu Podișul Măhăceni, precum și 
în sectorul Coastei Grindeni.  
 
ESTIMAREA CAPACITĂŢII DE PRODUCŢIE PE BAZA CARTĂRII ŞI BONITĂRII 
TERENURILOR AGRICOLE DIN CULOARUL INFERIOR AL ARIEȘULUI 

În activitatea de bonitare, terenul agricol este abordat ca o unitate teritorială 
definită agronomic, care este folosită ca mijloc de producţie în agricultură. Definirea 
modului de evoluție a fiecărui factor care influenţează procesul de evaluare a 
favorabilităţii solurilor, impune existența unei delimitări a arealelor ecologic 
omogene. Ori aceste teritorii au fost denumite de către Teaci (1960), ”teritorii 
ecologic omogene” (TEO).  
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Bonitarea terenurilor agricole reprezintă operaţiunea complexă de 
cunoaştere aprofundată a condiţiilor de creştere şi de rodire a plantelor şi de 
determinare a gradului de favorabilitate a acestor condiţii pentru fiecare folosinţă şi 
cultură (deoarece un teren poate fi nefavorabil pentru anumite folosinţe şi culturi 
dar favorabil pentru altele), prin intermediul unui sistem de indici, tehnici şi note de 
bonitare.  
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