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1.1. Obiectivul tezei
Obiectivul tezei de doctorat 1-a constituit elaborarea unui sistem de areale
elementare cu specific agrotehnologic şi a unei metodologii de grupare a unităţilor de sol
din harta pedologică în asemenea areale; diferitele tipuri de astfel de unităţi teritoriale,
fiecare tip având caracteristici asemănătoare în ceea ce priveşte însuşirile de care depind
cerinţele de lucrări agricole şi de amendare şi fertilizare, precum şi metodologia
amintită, au fost aplicate într-o anumită regiune şi anume, Câmpia Română de Est.
Aceste

unităţi

teritoriale,

pe

pedoagrotehnologice, prin specificul

care

le-am

numit,

preliminar,

unităţi

lor reprezintă atât baza conceptuală (ca

sistematizare) cât şi aplicativă-teritorialâ (ca spaţiu geografic) pentru stabilirea şi
implementarea unei agrotehnici diferenţiate la nivel local, ţinând seama de condiţiile
concrete de sol şi climă, în contextul promovării unei agriculturi durabile performante.
Definirea, delimitarea şi caracterizarea unităţilor pedoagro-tehnologice, inclusiv
metodologia de elaborare a hărţii corespunzătoare, reprezintă încă unul dintre
numeroasele moduri de valorificare aplicativă a hărţilor şi studiilor pedologice şi a
informaţiei conţinute în acestea. Această valorificare se face prin interpretarea datelor
despre sol în scopul menţionat plecând de la indicatorii pedologiei utilizaţi curent în
studiile despre sol, prevăzuţi în "Metodologia elaborării studiilor pedologice" (redactori
coordonatori N. Florea, V. Bălăceanu, C. Răuţă, A. Canarache, 1987).
S-au avut in vedere îndeosebi indicatorii generali de grupare a terenurilor după
cerinţele de lucrare mecanizată a solului şi de amendare şi fertilizare, după o
metodologie ce va fi prezentată într-un capitol aparte.

