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INTRODUCERE

Abordarea subiectului propus prin titlul tezei, vine ca o necesitate pentru
sectorul de viticultură, unde efectele proceselor erozionale pe terenurile în pantă
sunt nefaste şi se cocretizează în primul rând prin scăderea fertilităţii solului şi a
producţiei. Eroziunea solului produce efecte negative asupra utilizatorilor de teren
pentru agricultură şi asupra utilizatorilor de resurse de sol şi apă din aval, ca
rezultat al eroziunii se înrăutăţesc însuşirile fizice şi chimice ale solului prin
scoaterea la zi a orizonturilor subiacente lipsite parţial sau total de elemente
nutritive necesare creşterii şi dezvoltării plantelor.
Procesul de eroziune are numeroase consecinţe negative asupra plantaţiilor
viticole situate pe pante şi anume : are loc o dezgolire a butucilor situaţi în amonte
şi o colmatare a celor din aval, se reduce volumul explorat de viţa de vie, volumul
de apă utilă, cu consecinţe negative asupra creşterii şi dezvoltării plantelor, se
reduce conţinutul în elemente fertilizante (N, P, K, humus), care duc la o degradare
calitativă a solului.
Dacă până în anul 1990, de la explataţiile viticole, se cerea obţinerea
maximei productivităţi, fără a se ţine cont de multitudinea factorilor care
contribuiau la aceasta şi de protecţia mediului, în următorii ani s-au schimbat
exigenţele societăţii şi ale consumatorilor spre o viticultură durabilă (integrată),
capabilă să utilizeze toate resursele ambientale în mod durabil şi să menţină un
corect echilibru în ecosistemul viticol.
Utilizarea eficientă a resurselor naturale nu înseamnă reîntoarcerea la
sistemele culturale clasice cu mari costuri de producţie, ci aplicarea cunoştinţelor
acumulate privind noi sisteme de amenajare şi cultură, privind rezervele
nutriţionale ale terenului şi asupra interacţiunilor existente între plante şi mediu
(Marangoni В., 1998).
In opinia lui Strk (1997), baza agriculturii durabile este acumularea materiei
organice în sol, care depinde, în principal de climă.
In condiţiile ţării noastre, proiectele de dezvoltare durabilă trebuie să aducă
soluţii care în plan material, să conducă la menţinerea posibilităţilor şi condiţiilor
de viaţă pentru generaţiile viitoare, în special a resurselor naturale regenerabile, cel
puţin la nivelul celor existente pentru generaţia actuală, precum şi redresarea
factorilor de mediu afectaţi de poluare.
Cercetările efectuate pe plan intern şi internaţional în domeniul temet
abordate au pus în evidenţă că o aplicare incorectă a tehnologiilor în viticultură,
lipsa lucrărilor hidroameliorative au contribuit la accentuarea proceselor
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erozionale, de degradare fizică şi chimică a solului prin utilizarea neraţională a
îngrăşămintelor şi erbicidelor.
în momentul actual nu este posibilă o viticultură fără pierderi de sol, iar
eforturile care se fac pentru conservarea solului nu pot exclude procesul de
poluare (eroziune), însă îl pot reduce la limite permise, astfel încât să nu dăuneze
viticulturii.
Cercetările privind metodele de amenajare a terenurilor în pantă, sistemele
de cultură şi întreţinere a plantaţiilor viticole, s-au desfăşurat într-o perioadă de
timp semnificativă, generată de faptul că viţa de vie ocupă timp îndelungat
aceeaşi suprafaţă de teren, astfel încât au fost cuprinse perioade diferite în ce
privesc condiţiile climatice, evoluţia soiurilor, stadiile de dezvoltare a viţei de
vie.
Acestea aliniază concepţia cercetării viticole a S.C.D.V.V. Ştefaneşti la
concepţia mondială de agricultură durabilă, dar şi la dezideratul mondial de
protejare a mediului, în care este luat în considerare în primul rând SOLUL principalul mijloc de producţie al acestei secvenţe VITICULTURA.
Protejarea solului în cadrul sistemului versanti - sol - plantă are efecte
benefice asupra prevenirii eroziunii hidrice, asupra principalelor sale însuşiri
fizice şi chimice, a cantităţii şi calităţii producţiei de struguri cu efecte immediate
asupra consumatorilor şi a mediului.
Rezultatele obţinute şi prezentate în lucrare, consider că pot contribui la
alegerea celor mai eficiente măsuri antierozionale, sistemul de cultură şi metode
de ameliorare a solurilor, care să ducă la reducerea proceselor de eroziune şi să
influenţeze în mod favorabil evoluţia solurilor.
Pentru realizarea tezei, exprim profundă recunoştinţă şi mulţumiri
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