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CAPITOLUL I
INTRODUCERE

Lli Probleme generale privind utilizarea, ameliorarea şi protecţia solurilor în
lume şi în România
I X plozi a demografică de la sfârşitul de mileniului a alertat omenirea în legătură cu producţia de
bunuri alimentare şi prima soluţie care apare ca o cauză în noianul problemelor preapocaliptice este
fertilitatea solurilor lumii. Astfel că, în întreaga lume, sub egida UNESCO şi FAO s-au elaborat
programe de cercetare care să răspundă marilor probleme specifice civilizaţiei actuale.
Astăzi, se poate vorbi de coexistenţa paşnică dintre om şi natură, fapt care defineşte conservarea
dinamică a acesteia, prin care se urmăreşte nu numai apărarea ci şi sporirea continuă de resurse
naturale.
Agricultura, devenită un domeniu depăşit de prefacerile socio-economice nu mai corespunde
cerinţelor crescânde ale omenirii care vor mai mult decât natura poate da, fără ca ea să fie alterată.
Omul a intervenit întotdeauna în natură, dar cerinţele lui puteau fi satisfăcute de aceasta tară ca ea sa
sufere prea mult.
Interdependenţa dintre om şi natură, ca urmare a lipsei de cunoaştere sau a
nerespectării celor cunoscute, devine pe zi ce trece o din ce în ce mai acută problemă ecologică.
Problema supravieţuirii omenirii, cât şi a conştientizării responsabilităţii generaţiei actuale a condus la
elaborarea de programe mondiale prin care va trebui să se obţină soluţii adecvate pentru folosirea
optimă a resurselor solului în scopul extinderii şi diversificării cu productivitate superioară a culturilor
vegetale. Folosirea intensivă nu numai cu păstrarea, dar şi cu ridicarea fertilităţii tuturor resurselor de
soluri ale omenirii, inclusiv a celor astăzi neproductive sau slab productive, va trebui sa devină legea de
bază a agriculturii moderne. Acest lucru nu se poate realiza decât prin cunoaşterea integrală,
aprofundată a solurilor lumii ca mediu de viaţă a plantelor şi izvor al productivităţii vegetale.
La Conferinţa Internaţională de la Paris privind ocrotirea naturii, din anul 1968, s-a precizat că:
"Utilizarea tradiţională sau necontrolată a resurselor naturale trebuie înlocuită prin procedee integrate şi
multidisciplinare specificate în programe de amenajare bine concepute a acestor resurse".
Cunoaşterea ştiinţifică reprezintă actualmente principalul factor al dezvoltării agriculturii în
folosul omnenirii, pe termen îndelungat. Progresul societăţii exprimat prin ecuaţia : conştiinţă
ecologică - agricultură - alimentaţie nu se poate realiza decât prin dezvoltarea continuă şi temeinică a
ştiinţei solului. Aceasta va trebui să dezvolte larg şi aprofundat, pe bazele genetice şi fizico-chimice
create, cunoaşterea ecologică a solului. Ştiinţa solului după cum spunea academicianul Constantin
Chintă, va trebui sa poarte haina Ecologiei şi să dezvolte disciplina de legare organică a solului ca
întreg, de viaţa plantelor şi de producţia vegetală. Numai posibilităţile moderne ale ştiinţei şi tehnicii şi
continuarea cercetărilor în domeniu, vor putea permite cunoaşterea multilaterală şi intregrată a solului
ca mediu de viaţă al plantelor.

1,1.1 Resursele funciare şi importanţa acestora
Globul pământesc
câmpiile, 2 1 % munţii, 9%
După datele FAO
neirigat: 1,452; păşuni şi
4,412, total 13,073.
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reprezintă 149 miliarde km suprafaţă uscată din care: 70% reprezintă
gheţarii şi zăpezile veşnice.
(1980) suprafaţa diferitelor folosinţe (miliarde ha) este următoarea: arabil,
fâneţe 3,16; păduri şi tufărişuri 4,093; alte terenuri (nisipuri, construcţii)

