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INTRODUCERE

învelişul de sol este un component obligatoriu al bios
ferei şi este de neânlocuit în producerea biomasei necesara vie
ţii animalelor, oamenilor, protecţiei mediului înconjurător [4ol .
In Legea fondului funciar [A ?] , articolul 58 prevede
"Protecţia şi ameliorarea solului se realizează prin lucrări de
prevenire şi combatere a proceselor de degradare şi poluare a
solului, provocate de fenomene naturale sau cauzate de activi
tăţi economice şi sociale.
Lucrările necesare pentru protecţia şi ameliorarea solu
lui se stabilesc pe bază de studii şi proiecte întocmite la ce
rere de organele de cercetare şi proiectare de specialitate în
corelare cu cele de amenajare şi organizarea teritoriului şi se
execută de deţinătorii terenurilor sau prin grija acestora de
către unităţi specializate în execuţia unor asemenea lucrări".
1

Statul sprijină realizarea lucrărilor de protecţie şi
ameliorare a solului, suportând parţial sau total cheltuielile în
limita alocaţiei bugetare aprobate.
Articolul 61 din aceeaşi lege prevede "Terenurile care
prin degradare sau poluare şi-au pierdut total sau parţial capa
citatea de producţie pentru culturi agricole sau silvice vor fi
constituite în perimetre de urneliorare" [45] .
In spiritul Legii fondului funciar se impune abordarea
unei noi concepţii de ameliorare şi protecţie a fertilităţii solu
rilor. In aceste condiţii, fiecare proprietar de teren este di
rect şi nemijlocit cointeresat de sporirea eficienţei amenajărilor
de îmbunătăţiri funciare, a lucrărilor ameliorative, economia re
surselor energetice, de apă, naturale, sporirea randamentului etc.
Tehnologiile de ameliorare §i protecţie a solului se vor
executa periodic în cursul vegetaţiei unor culturi agricole cu re
ducerea consumului mecano-energetic, sporirea ponderii rolului şi
efectului fitoameliorativ al culturilor agricole.
Fiecare verigă din complexul lucrărilor agricole §i ame
liorative trebuie să satisfacă cerinţele diferenţiate ale culturi
lor agricole, simultan cu asigurarea condiţiilor pentru sporirea
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continuă a fertilităţii şi capacităţii de producţie a solurilor.
In contextul celor prezentate, activitatea de ameliorare
a solurilor sărăturate are un rol foarte important în condiţiile
în care literatura de specialitate [3o] prezintă frecvent noţiuni
le "pericol de sărăturare", "torentul salinităţii" etc. Noţiunile
amintite exprimă puternica presiune pe care o exercită în prezent
sărăturarea pe glob asupra .fertilităţii solurilor. Fără cunoaş
terea condiţiilor de geneză şi ameliorative ale solurilor saline,
alcalice şi a celor afectate de sărăturare, a proceselor migrării,
transportului şi acumulării sărurilor în scoarţa de alterare, a
relaţiilor sol-apă-săruri-plantă etc., nu este posibil de practi
cat o agricultură intensivă, cu realizarea parametrilor produc
ţiilor agricole stabili şi eficienţi economic, a protecţiei şi
conservării fertilităţii solurilor, a prevenirii sărâturării se
cundare etc.
In ceea ce priveşte pericolul degradării fertilităţii so
lurilor prin sărăturare secundară, în lucrarea [41] se subliniază
că solurile Câmpiei Române sunt lipsite de gips, carbonat de cal
ciu şi, de aceea rezistenţa acestora la alcalizare şi/sau salinizare este foarte mică.
Pe suprafeţe mari în special în cadrul sistemelor de iri
gaţii, se înregistrează compactarea, degradarea proprietăţilor
hidrofizice ale solurilor, ceea ce conduce la un consum mai mare
de energie, la înrăutăţirea condiţiilor pentru dezvoltarea siste
mului radicular al culturilor agricole.
Pe teritorii uşor depresionare cu drenaj insuficient, ri
dicarea nivelului freatic a condus la procese de înmlăştinare,
iar în cazul solurilor formate cu regim hidromorf-semihalomorf
la recidivarea unor proprietăţi ale solurilor dobândite în proce
sul pedogenetic (compactarea, formarea bulgărilor, micşorarea
permeabilităţii pentru apă, reţinerii apei accesibile plantelor,
reactivarea proceselor realcalizării, resalinizării, concentrarea
soluţiei de sol mărirea gradului mineralizării apelor freatice).
Problemele salinităţii solurilor, ale prognozei salini
tăţii în condiţiile agriculturii intensive sunt deosebit de actu
ale şi importante pentru cultura plantelor agricole; tocmai de
aceea lucrarea de faţă urmăreşte completarea datelor existente
în legătură cu posibilităţile tehnice de execuţie a lucrărilor
ameliorative, abordând problema mecanizării lucrărilor de adminis
trat amendamente în adâncime.
t
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In practica obişnuita de ameliorare a solurilor sărăturate, amendarea gipsică se efectuează la suprafaţa solului.
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După cercetări îndelungate, de peste "5o de ani, efectu
ate la noi în ţară, dar şi în alte ţări ce se confrunta cu
această problemă, s-a constatat că aplicarea amendamentelor la
suprafaţa soluxui nu acţionează decât pe un strat superficial
de circa 2o-3o cm. De aceea, pentru ameliorarea solului mai în
profunzime, se impune introducerea amendamentelor cu utilaje
speciale sub stratul arabil. Astfel de utilaje nu există însă
în fabricaţie sau exploatare, motiv pentru care scopul acestei
teze de doctorat este acela de a contribui, prin proiectarea,
realizarea şi încercarea unui astfel de agregat, la mecanizarea
lucrării de administrat amendamente în adâncime pe terenurile
afectate de sărăturare.
Prin lucrare s-a propus şi s-a realizat practic un
model funcţional de echipament care lucrează în agregat cu tractorul U-65o.
Realizarea modelului funcţional, încercarea lui şi ob
ţinerea datelor experimentale au fost posibile datorită spri
jinului acordat de conducerea şi colectivul de cercetători de
la Staţiunea Centrală de Cercetări pentru Ameliorarea Solurilor
Sărăturate Brăila, interesaţi direct în rezolvarea problemei
enunţate mai sus, iar pentru elaborarea lucrării de faţă m-am
bucurat de sprijinul conducătorului ştiinţific al lucrării,
d-1 Prof.Dr.ing. Popescu Tudorică, precum şi de susţinerea
permanentă a familiei.
Tuturor celor menţionaţi, le mulţumesc cu căldură şi
gratitudine şi-i usigur şi pe această cale de înalta considera
ţie pe care le-o port.

