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REZUMAT
Lucrarea de doctorat abordează o tematică ce se încadrează în strategia politicii
agricole a ţării noastre, în care dezvoltarea rurală durabilă şi

protecţia mediului

reprezintă măsuri prioritare, iar amenajările de îmbunătăţiri funciare sunt considerate
printre modalităţile de realizare a acestor deziderate.
Aşa cum reiese din titlul tezei, scopul principal al studiilor şi cercetărilor
întreprinse a fost de a evidenţia modul în care unele lucrări de îmbunătăţiri funciare şi
dezvoltare rurală influenţează protecţia mediului în perimetre amenajate din judeţul
Buzău.
Teza de doctorat prezintă rezultatele unor studii şi cercetări efectuate în
perioada 2000-2008 şi are un volum de 319 pagini care cuprind: introducerea, 7
capitole , concluzii şi recomandări, lista bibliografică.
In introducerea

lucrării se prezintă obiectivul principal al cercetărilor şi se

justifică alegerea direcţiilor ce cercetare şi a obiectivelor secundare care au servit la
atigerea scopului final al acestora. De asemeni, se menţionează încă de la început,
modul de structurare a lucrării, în care, dată fiind marea diversitate a aspectelor
abordate, organizarea studiilor şi cercetărilor, materialul şi metodologia aplicată, sunt
descrise în cadrul capitolelor care prezintă rezultatele obţinute pentru diferite direcţii
ale cercetării.
Prima parte a lucrării, reprezintă sinteza unor studii documentare ample, privind
conceptele de dezvoltare durabilă a agriculturii şi de protecţia mediului, caracteristicile
generale ale spaţiului rural şi particularităţile acestuia în România, strategia prezentă şi
de perspectivă a

ţării noastre şi programele de dezvoltarea rurală şi de protecţia

mediului (capitolul 1). Sunt deasemeni prezentate opiniile diferiţilor cercetărori din ţară
şi străinătate, privind necesitatea şi importanţa amenajărilor de îmbunătăţiri funciare,
impactul acestora şi modalităţile de

evaluare a efectelor produse asupra mediului

(capitolul 2). Referiri speciale se fac în legătură cu aspectele urmărite în cadrul
doctoratului şi anume: studii şi cercetări privind procesele de eroziune, irigarea
culturilor, calitatea şi clasificarea apelor de irigat, influenţa acesteia asupra plantelor.
Pentru elaborarea acestei părţi a tezei de doctorat, autorul a folosit ca surse
bibliografice, numeroase articole ştiinţifice, cărţi, manuale şi tratate de specialitate, teze de
doctorat, reviste şi publicaţii din ţară şi străinătate, repoarte şi regulamente ale CE,
planuri strategice de dezvoltare naţională, dar şi informaţii de ultimă oră accesate pe

site-urile Ministerului Agriculturii, Ministerul Mediului şi

Gospodăririi Apelor,

Institutului naţional de Statistică, Consiliul local Buzău, FAO, etc.
Partea a doua a lucrării cuprinde rezultatele studiilor şi cercetărilor proprii
doctorandului în cadrul diferitelor aspectele urmărite, care sunt prezentate în capitole şi
subcapitole separate.
Cel de-o/ treilea

capitol

vizează aspecte legate de aprecierea

condiţiilor

naturale şi economice actuale ale judeţului Buzău şi potenţialul de dezvoltare rurală
durabilă în perspectivă. Rezultatele acestei analize arată că starea factorilor de mediu
din judeţ este bună, nu există în general zone critice sub aspectul poluării atmosferei,
apele curgătoare sunt încadrate predominant în clasa a Il-a de calitate.
Se

atrage

atenţia

asupra

unor

probleme

legate

de

calitatea

majoritar

necorespunzatoare a apei freatice şi de suprafeţele mari de terenuri degradate prin
eroziune şi alunecări, care necesită pe viitor un plus de atenţie în luarea unor măsuri de
protejare.
Cu privire la potenţialul de dezvoltare rurală a judeţului Buzău, se arată că
există condiţii pedoclimatice, geo-economice şi sociale (resurse umane asigurate),
deosebit de favorabile. Rezultatele studiilor întreprinse în cadrul lucrării de doctorat
arată ce alături de agricultură, există multe alte oportunităţi de afaceri care se pot
dezvolta în viitor, diversificînd sfera activităţilor populaţiei de la sate, în contextual
dezvoltării rurale.
Se evidenţiază de asemeni promovarea unor forme diferite de asociere în
agricultură, constituirea şi funcţionarea unui număr de 7 organizaţii ale utilizatorilor de
apă pentru irigaţii - OUAI, a 4 cooperative agricole şi a unui grup de producători cu
domeniu de activitate în producerea legumelor.
Un sprijin important al dezvoltării rurale durabile a judeţului Buzău îl constituie
accesarea la fondurile pentru dezvoltare rurală, în lucrare fiind prezentate principalele
domenii de activitate în care s-au elaborat şi finanţat proiecte.
Capitolul
influenţa

4 al lucrării reprezintă o sinteza privind impactul eroziunii şi

lucrărilor antierozionale asupra mediului din zona bazinului

hidrografic

Slănic -Buzău. Sunt trecute în revistă rezultatele cercetărilor efectuate în această zonă
într-un interval de 30 de ani şi se prezintă constatările unor cercetători cu privire la
principalele

efecte

ale

procesului

de

eroziune

asupra

mediului

(modificarea

proprietăţilor fizice şi hidrofizice ale solurilor şi scăderea fertilităţii acestora; reducerea
cu aproximativ c u l 7 t/ha biomasă netă a producţiilor agricole; pierderi economice de
350-380 lei/ha, e t c ) .

în acest capitol se face o inventariere a lucrărilor de amenajare antierozională
efectuate în zona inferioară abazinului hidrografic
cele 6 sub-bazine hidrografice

Slănic — Buzău, fiind caracterizate

situate în această zonă, sub aspectul particularităţilor

morfometrice şi pedologice şi al tipurilor de lucrări antierozionale executate în
perioada 1 9 7 0 - 1989.
în încheierea capitolului, doctorandul face pentru fiecare din sub-bazinele
studiate, o sinteză a rezultatelor publicate de diferiţi cercetători, cu privire la influenţa
lucrărilor antierozionale în reducerea gradului de degradare a mediului prin eroziune şi
analizează evoluţia pe termen lung a solurilor în sistem amenajat,

evidenţiind unele

concluzii proprii. Printre aceste se pot menţiona:
agroterasarea şi covorul vegetal au un rol major în păstrarea şi îmbunătăţirea
calităţii solului;
amenajare cu terase în trepte are a o influenţă majoră asupra solurilor, modifică
profilul acestora şi poate schimba tipului iniţial de sol;
modul de folosinţă a terenului şi culturile practicate influenţează

diferit

procesele de eroziune, cel mai bun efect antierozional avându-1 ierburile perene;
exploatarea

necorespunzătoare

a

suprafeţelor

amenajate

şi

nerespectarea

sistemului antierozional de lucrare a solului propus iniţial în proiecul de
amenajare, amplifică procesele de degradare prin eroziune;
Capitolul 5 face referiri la resursele de apă pentru irigarea culturilor în judeţul
Buzău şi prezintă rezultatele studiului privind calitatea globală a apelor curgătoare de
suprafaţă şi a celor din lacuri, din bazinul hidrografic Buzău. Autorul tezei de doctorat
arată că peste jumătate din lungimea cursurilor de apă din acest bazin sunt de calitatea I
din punct de vedere al caracterizării generale al indicatorilor fizico-chimici şi zona ¡3
mezosaproba (ape slab impurifícate), din punct de vedere biologic.
Deosebită importanţă practică o au

rezultatele privind efectul poluant al

agenţilor economici asupra calităţii apelor de irigat. Sunt precizate ponderea diferiţilor
agenţi economici poluanţi, pe primul loc situându-se activitatea de gospodărie
comunală, care deversează în râul Buzău, ape reziduale încărcate cu reziduu fix,
cloruri, suspensii, materie organică, calciu.
Rezultatele obţinute în studiu au permis precizarea că în prezent, incapacitatea
de epurare a majorităţii din cele 21 de staţii existente în judeţ, se datorează gradului
necorespunzător de întreţinere şi exploatare, adoptării unor soluţii ineficiente de
purificare şi deservirii de către personal nespecializat.

tei-

în capitolul 6 al tezei de doctorat sunt prezentate rezultatele unor experienţe
care au avut drept scop evidenţierea modului în care calitatea apei folosite la irigarea
culturilor sub aspectul conţinutului în nitraţi, influenţează nivelul producţiilor şi
calitatea unor legumele obţinute în culturi de sere, câmp şi solar.
La începutul capitolului sunt descrise condiţiile experimentale (amplasarea

şi

organizarea experienţelor, condiţiile pedoclimatice) în cei doi ani de cercetare.
Studiile privind calitatea apei

folosite

la irigare au constat în

analiza

comparativă a conţinutului în nitraţi înregistrat la două secţiuni de control de pe râul
Buzău şi anume: Amonte municipiul Buzău şi Baniţa (situată în aval de municipiu), iar
rezultatele arată creşterea de 1,5-6,8 ori a conţinutul în nitraţi din apa râului, în
tronsonul de râu din aval municipiu, ca şi acumularea de la un an la altul a efectului
poluant al deversării apelor uzate în râul Buzău.
Rezultatele cercetărilor efectuate la diferite culturi legumicole prezentate în
această parte a lucrării, au importanţă teoretică şi aplicativă prin precizările făcute. Se
menţionează astfel că :
- în culturile de toamnă, varza este mai puţin poluată ca cea obţinută din culturi
timpurii, datorită perioadei mai lungi de vegetaţie, producţiilor mai mari şi
capacităţii sporite de metabolizare a soiurilor târzii ;
- în cazul culturilor de tomate, hibrizii cultivaţi în câmp au o capacitate mai bună
de metabolizare decât la cei din solar şi seră demonstrând calitatea superioară a
fructelor obţinute în câmp, ca şi creşterea riscului de poluare cu nitraţi a
fructelor din sere (la care s-a înregistrat o creştere de 2,3 - 2,7 ori a conţinutului
în nitraţi din fructe comparative cu celelalte sisteme de cultură);
- la culturile de salată, ceapă de apă şi morcov în mai multe gospodării ţărăneşti
din comunele Verneşti (amonte municipiu Buzău) şi Săgeata (aval), s-a
evidenţiat modul în care efectul poluant al unor activităţ economice se răsfrânge
asupra calităţii legumelor, sub aspectul conţinutului în nitraţi. Astfel după
colectarea apelor uzate din municipiu Buzău, prin comparaţie cu valorile
înregistrate la Verneşti, în comuna Săgeata, conţinutul în

azotaţi din apă a

crescut de 1,5 - 1,8 ori, cel din sol de 3,4 - 3,5 ori, iar în părţile comestibile de:
1,7 ori la ceapă, 1,8 ori la salată şi de 2,6 ori la morcov. Faptul că la una din
gospodării

s-a

depăşit

LMA

(400

ppm)

pentru

morcov,

demonstează

susceptibilitatea mare a acestei specii faţă de riscul poluării cu nitraţi.
In capitolul

7 se prezintă rezultatele unor studii şi cercetări care au avut drept

scop propunerea unor măsuri orientate în două direcţii de preocupări majore ale

Consiliului local al judeţului Buzău menţionate în PLAM. şi anume: protecţia mediului
şi dezvoltarea durabilă a judeţului. în această parte a lucrării s-au urmărit trei propuneri
de măsuri şi anume :
- valorificarea superioară a terenurilor în pantă din Bazinul hidrografic Izvorul
Dulce prin măsuri antierozionale eficiente (amenajarea de alei tehnologice cu lăţimea
de 2m şi lăţimea suprafeţei efectiv culivate de 14m şi plantarea cătinei albe şi a
trandafirului de pentru petale);
- proiectarea unui sistem de alimentare cu apă

în comuna Gălbinaşi, judeţul

Buzău;
- extinderii culturilor ecologice de legume în judeţul Buzău, pe baza unui studiu
de piaţă în rândul consumatorilor de legume.
Concluziile

generale

prezentate la finalul tezei de doctorat sunt sitematizate

pentru fiecare din direcţiile de cercetare abordate şi constituie o bază teoretică şi
practică în elaborarea recomandărilor

utile în egală măsură pentru specialişti, fermieri,

factori de decizie, preocupaţi de protecţia mediului şi dezoltarea rurală durabilă.
Lucrarea de doctorat a încercat să răspundă în mare măsură Planului Strategiei
de Dezvoltare a Agriculturii din România, tema tezei încadrându-se în direcţiile
prioritare de orientare ale acestuia.
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