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INTRODUCERE

Agricultura, ca activitate umană ancestrală, va rămâne încă o perioadă lungă
de timp o activitate crucială, deoarece este cea care asigură resursele vitale, atât de
necesare existenţei umane cotidiene.
Este una dintre activităţile antropice care poate transforma energia solară în
energie biologică, apelând relativ puţin la energiile a căror transformare, de regulă,
produce poluare.
Explozia demografică, la care asistăm după cea de a doua conflagraţie
mondială, a pus în faţa agriculturii o adevărată sfidare, asigurarea hranei populaţiei
atât cantitativ cât şi calitativ, realizată în condiţiile presiunii asupra mediului natural al
Terrei.
Nevoile comunităţii umane sunt din ce în ce mai mari, iar resursele naturale
sunt limitate pe un areal dat. în astfel de condiţii, realizarea unui echilibru între
cererea şi oferta de resurse este atent urmărită, prin gestionarea în condiţii optime a
resurselor naturale şi elaborarea de tehnologii noi care împreună să conducă la un
echilibru ecologic superior şi cu obţinerea de producţii agricole din ce în ce mai
ridicate.
însă, nu putem vorbi de obţinerea unor producţii agricole ridicate şi eficiente,
de folosirea unor tehnologii performante cât mai bine adaptate la condiţiile
pedoclimatice specifice fiecărui areal fără a ţine seama de influenţa acestora asupra
învelişului de sol.
în ultimele decenii, tot mai des s-a pus problema impactului tehnologiilor
agricole asupra resursei vitale a agriculturii - SOLUL.
Impactul tehnologic asupra solului poate fi benefic prin îmbunătăţirea şi
ameliorarea între anumite limite a însuşirilor acestuia dar şi negativ prin degradarea
însuşirilor acestuia, ce poate fi uneori ireversibil.
Odată

cu

luarea în

considerare

a caracteristicilor

fizico-chimice,

a

mecanismelor şi proceselor aferente în definirea stării de fertilitate a solului, s-au
intensificat cercetările complexe privind starea generală a solului.
Prin folosirea generalizată a amendamentelor, îngrăşămintelor, pesticidelor,
intensificarea mecanizării şi aplicarea irigaţiilor, a condus la creşterea producţiei dar

şi la generarea unor efecte negative, la apariţia de noi factori limitativi în creşterea şi
dezvoltarea plantelor de cultură.
Astfel, apare necesitatea unor metode noi de remediere a deficienţelor
respective prin:
- stabilirea unui sistem de indicatori pentru aprecierea stării solului şi a unor
metode corespunzătoare de măsurare;
- prevenirea degradării însuşirilor solului;
- ameliorarea unor proprietăţi nefavorabile ale solului.
Utilizarea raţională a fondului funciar, inclusiv ridicarea potenţialului de
producţie al acestuia, restructurarea şi amplasarea unor categorii de folosinţă ca şi
aplicarea diferenţiată a măsurilor agrotehnice şi ameliorative, necesită o bună
fundamentare pedologică.
Studiul pedologie şi bonitarea terenurilor agricole au drept scop cunoaşterea
în detaliu a resurselor de sol din teritoriul luat în studiu precum şi furnizarea de
informaţii care să stea la baza deciziilor tehnice şi economice privind folosirea
raţională a solurilor şi măsurile adecvate pentru creşterea capacităţii de producţie a
acestora sau cel puţin menţinerea acestuia la acelaşi nivel la care a fost luat în
folosinţă.
Lucrarea de faţă, îşi propune o analiză de ansamblu a solurilor din lunca
Dunării (zona Mănăstirea), principalele procese de degradare ale acestor soluri,
influenţa apelor freatice, de regulă mineralizate, cartarea şi bonitarea învelişului de
sol din teritoriul luat în studiu precum şi a măsurilor ce se impun în ideea soluţionării
următoarelor probleme:
- aprofundarea cunoştinţelor legate de condiţiile naturale în care are loc
degradarea terenurilor prin mineralizare şi favorizarea proceselor de gleizare;
- stabilirea unor criterii de cartare a suprafeţelor degradate prin exces de apă
de natură freatică în vederea subordonării ansamblului „cauză - efect, tratament
ameliorate" conceptului de reabilitare ecologică şi agroeconomică;
- creşterea nivelului performant al lucrărilor de refacere a terenurilor degradate
şi diferenţierea soluţiilor tehnice în funcţie de clasele de favorabilitate.
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