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CONTRIBUŢII LA STUDIUL SOLURILOR

DIN PERIMETRUL DIN STÎNGA RÎULUI CĂLMĂŢUI

N. SĂNDULESCU, EUGENIA ELIADE, VIOLETA PETROVAN, GH. POPESCU,

V. PUŞCĂ-HOREANGĂ, A. TURCU

In anul 1977 s-au studiat, pe teritoriul localităţilor Plopu, lanca,

Esna, Secu şi Comăneasca, însuşirile fizice, hidrofizice, chimice şi bio-

logice ale solurilor — crovuri în diferite grade de salinizare secundară.

Din analizele efectuate, reiese că aceste soluri prezintă însuşiri

fizice şi hidrofizice corespunzătoare, o aprovizionare cu elemente chi-

mice satisfăcătoare şi un potenţial biologic ce poate fi uşor valorificat

prin adoptarea unor măsuri pedo-ameliorative corespunzătoare.

în anul 1977 efectuat studii şi cercetări asupra „Evoluţiei eco-

sistemelor sub influenţa irigării şi desecării" în perimetrul din stingă

rîului Călmăţui.

în perimetrul luat în studiu (fig. 1), amplasarea suprafeţelor de con-

trol (S. c) s-a făcut pe solurile considerate ca cele mai caracteristice, din

localităţile : plopu (S. c. 1), lanca S. с 2), Esna (S. с 3), Secu (S. с 4) şi
Comăneasca (S. c. 5).

1. însuşirile fizice ale solurilor

Din analiza compoziţiei granulometrice se constată că în toate supra-

feţele de control pe toate straturile analizate predomină particulele de

sol cu diametrul mai mic de 0,03 mm, cu excepţia suprafeţei de control

5 (Comăneasca) în care pe straturile de sol de la 30—90 cm, predomină

particulele ou diametrul cuprins între 0,25—0,03 mm.

Particulele cu diametrul mai mare (2—0,5 mm) în general intră în

proporţie de 7—16 % cu excepţia probelor din S. с 5 (Comăneasca) unde

proporţia este de 24—31 % Şi din S. с 1 (Plopu) unde particulele de sol

cu diametrul de 2—0,5 mm intră în proporţie de 26—28 o/0
în toate

straturile analizate.
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Sub aspectul compoziţiei mecanice, solurile din suprafeţele de control

prezintă un material variat şi heterogen, în raport cu natura depunerilor

şi formelor de relief.

Greutatea volumetrică, greutatea specifică şi porozitatea solurilor.

în figura 2 sînt reprezentate grafic datele referitoare la greutatea

volumetrică, greutatea specifică şi porozitatea solurilor din suprafeţele
de control.

Din datele înregistrate asupra valorilor greutăţii volumetrice (între
1,22 şi 1.49 g/cmc) se constată că acestea cresc odată cu adîncimea, iar

cele ale greutăţii specifice (între 2,43 şi 3,03 g/cmc) şi ale porozităţii

între 36,70 şi 53,47%) descresc în straturile mai adinei.

în supiafaţa de control 5 (Comăneasca) atît porozitatea totală cît şi

cea pentru aer, înregistrează valori ridicate şi apropiate pe toate straturile

analizate, valoarea cea mai mare a porozităţii pentru aer fiind în stratul

de 30—60 cm ceea ce se datoreşte introducerii drenajului închis în

această zonă.

2. însuşirile hidrofizice

Din graficul 3 referitor la însuşirile hidrofizice ale solurilor se

constată că valorile coeficientului de higroscopicitate sînt în general mici

fiind cuprinse între 5,57 %şi 8,17% cele mai mici înregistrîndu-se în

suprafeţele de control 3 (Esna) şi 4 (Secu).
Coeficientul de ofilire prezintă caracteristici asemănătoare cu cele ale

coeficientului de higroscopicitate.

Capacitatea pentru apă în cîmp prezintă valori cuprinse între 21,95 o/ 0

şi 25,21 %, cele mai mari valori înregistrîndu-se în S. с 5 (Comăneasca).

Apa utilă, în straturile analizate prezintă valori cuprinse între 11,73 o/0

şi 22,33%, cele mai mari valori înregistrîndu-se în S. c, 3 (Esna), iar cele

mai mici în S. c. 2 (lanca). Se remarcă valori foarte apropiate pe toate

straturile analizate în S. с 5 (Comăneasca) suprafaţă afectată de mfluenţa
drenajului închis.

3. Umiditatea solurilor

Din datele privitoare la umiditatea solurilor în suprafeţele de control

se constată valori ridicate pe toate straturile analizate în toate suprafeţele
de control cu excepţia suprafeţei de control 5 (Comăneasca) oare prezintă
valori mai reduse şi destul de apropiate. Valorile umidităţii oscilează între

21.11 (Comăneasca) şi 28,10 (Plopu).

4. Proprietăţile chimice ale solurilor

Din analiza chimică a solurilor se observă că solurile din supra-

feţele de control 1 (Plopu), 2 (lanca), 3 (Esna) prezintă o reacţie slab

alcalină şi alcalină, iar cele din S.c. 4 (Secu) şi S.c. 5 (Comăneasca) au

o reacţie neutră spre slab alcalină.

Conţinutul în humus în suprafeţele de control, în straturile cer-

cetate, este cuprins în 1,17% pînă la 3,00%, cele mai scăzute valori



Fig. 1 SCHIŢA TERITORIULUI, AMPLASAPEA

SUPRAFEŢELOR DE CONTROL (S.C.)
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înregistrîndu-se în S.c. 1 (Plopu), S.c. 2 (lança) şi S.c. 5 (Comăneasca)
ceea ce contera acestor soluri un grad de fertilitate redus.

Celelalte componente chimice (azot, fosfor solubil, potasiu si calciu)
prezintă valon ce demonstrează că aceste soluri sînt aprovizionate
corespunzător în special cu potasiu şi fosfor solubil.

Sub aspectul variaţiei componentelor chimice pe profilul solului
se constată că valorile sînt destul de apropiate pe toate straturile de
sol, diferenţiindu-se de la o suprafaţă de control la alta.

5. Principalele însuşiri biologice ale solurilor

Toate suprafeţele de control luate în studiu s-au caracterizat de
la data recoltării probelor printr-un conţinut de umiditate satisfă-

cător cu valori cuprinse între 18,2 şi 24,40/ 0 .

Se poate aprecia în gene-
ral că datorită unui regim de precipitaţii uniform distribuit în cursul

anului, valorile de umiditate s-au situat constant în limite apropiate
de cerinţele plantelor. Conţinutul în apă al solului, rămîne ridicat

pînă la adîncimea de 90 cm.

Sub aspect fizic, suprafeţele de control studiate se caracterizează

în primii 30 cm, printr-un grad redus de tasare, exprimat prin valori

de greutate volumetrică, cuprinse între 1,02 şi 1,26 g/cmc. Aceasta

presupune un grad de aeraţie optim, atît pentru plante cît şi pentru
activitatea microorganismelor. Deşi creşte cu adîncimea, greutatea
volumetrică _se menţine totuşi pînă la adîncimea de 90 cm, suficient

de scăzută. în solul din S.c. 5 (Comăneasca) datorită unui drenaj cores-

punzător, valorile de greutate volumetrică se situează cu regularitatea
sub nivelul celor din celelalte suprafeţe de control. Sub acest aspect,

solul prezintă de la un an la altul o tendinţă ameliorativă. Astfel în

suprafaţa de control 5, întîlnim valori de G.v. de 1,02 g/cmc ; 1,15 g/cmc;

1,25 g/omc ; comparativ cu 1,12 g/cmc ; 1,22 g/cmc ; 1,34 g/omc, cît

s-au înregistrat în cursul anului 1976.

Aprovizionarea solului cu azot mineral se situează la un nivel foarte

scăzut. Deşi prezintă valori mai ridicate în stratul de sol o—3o0 —30 cm,

cantitatea de NO3 este cu totul insuficientă cerinţelor nutritive pentru

plante. Aceasta presupune că în cazul luării în cultură a suprafeţelor
de control 1 (Plopu). 2 (lanca), 3 (Esna) problema fertilităţii lor cu

azot mineral, trebuie să constituie o preocupare majoră. Situaţia este

comună şi suprafeţei de control 5 (Comăneasca), situaţie în care dato-

rită drenajului, trebuie să se aibă în vedere şi posibilitatea pierderii
azotului nitric prin levigare.

Sub aspect biologic solul se caracterizează prin indici biologici

scăzuţi, ceea ce reclamă necesitatea unor măsuri ameliorative în vede-

rea ridicării potenţialului biologic.

Există o disproporţionalitate vădită în numărul ridicat de micro-

organisme şi activitatea scăzută a acestora, fapt ce sugerează că măsu-

rile necesare trebuie îndreptate nu spre creşterea potenţialului biolo-

gic, ci spre activitatea celui existent.

Capacitatea de nitrificare a solului este mai ridicată în stratul

de suprafaţă a solului şi scade progresiv în următoarele două straturi
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din adîncime. Suprafaţa de control 5 (Comăneasca) deşi nu prezintă

valori de nitrificare superioare celorlalte suprafeţe de control, se carac-

terizează printr-o intensificare a nitrificării, cu mult superioară faţă

de cea întâlnită cu un an în urmă. Astfel faţă de 42,3 N03 ppm ;

29,7 N03 ppm ; 9,5 N0
3 ppm cit a prezentat solul în anul 1976, în

anul 1977 cantitatea de nitraţi formată prin mineralizarea substanţei

organice, a fost cu peste 100% mai ridicată. Spre deosebire de supra-

faţa de control 5 (Comăneasca), S.c. 1 (Plopu) şi S.c. 2 (lanca) studiate

şi în cursul anului 1976, au prezentat cantităţi de nitraţi nesemnificativ

diferite faţă de cele întîlnite în anul 1976. Din acest punct de vedere,

preocuparea pentru îmbunătăţirea regimului hidric al solului, prin asi-

gurarea unui drenaj corespunzător care să elimine excesul de apă, face

ca potenţialul de nitrificare din solurile ce prezintă pericol de sără-

turare să crească în ritm mai rapid, decît al celor pentru care nu există

o astfel de preocupare.

în afara asigurării unei mai bune circulaţii a apei drenajul asi-

gură şi un grad de afînare superior al solului, element ce participă

în egală măsură la intensificarea proceselor de mineralizare. Relaţia

dintre gradul de tasare a solului şi procesul de nitrificare, rezultă

atît din datele obţinute în cursul anului 1976, cît şi din determinările

efectuate în 1977. Se impune însă menţiunea că deşi intensificarea

nitrificării urmează în general variaţiile valorilor de greutate volu-

metrică, gradul de tasare nu este singurul factor determinant al acestor

variaţii. Participă desigur şi alte însuşiri fizice ale solului, cum ar fi

gradul de sărăturare, conţinut în alte elemente fertilizante (P şi K),

precum şi eventuala carenţă de microelemente.

Activitatea dehidrogenazei poate fi considerată în limite normale

în primul strat analizat. Se întîlnesc valori de 13,29 ; 7,74 ; 9,89 ; 10,77

şi 7,32 g formazan, ce se diferenţiază puţin între ele şi care deci nu

scot în evidenţă particularităţi ale suprafeţelor de control cercetate.

In straturile de adîncime analizate, activitatea acestei enzime scade

foarte mult, prezentînd valori ce reflectă o foarte slabă activitate bio-

logică. Comparativ cu anul 1976, determinările efectuate în anul 1977,

au pus în evidenţă pentru S.c. 5 (Comăneasca), o activitate biologică

a solului superioară cu cea. 70%, în timp ce pentru suprafeţele de

control 1 (Plopu) şi 2 (lanca) se poate afirma că există în general o

tendinţă de scădere a activităţii dehidrogenazei. Ca şi în anul 1976 se

constată că activitatea dehidrogenazei urmează în mare, o evoluţie
asemănătoare cu a capacităţii de nitrificare, ceea ce scoate în evidenţă

complexul de relaţii ce se stabilesc între microorganismele din sol.

Zaharaza, ca enzimă ce dă relaţii asupra modificărilor biochimice

a substanţelor hidrocarbonate din sol, prezintă valori de asemenea

diferenţiate în funcţie de stratul de sol cercetat. Activitatea ei este

mai intensă în stratul de suprafaţă şi scade progresiv spre adîncime.

Suprafeţele de control 1 (Plopu), 2 (lanca) şi 3 (Secu) se caracterizează

prin valori superioare suprafeţelor de control 4 (Secu) şi 5 (Comă-

neasca) explicabil probabil prin gradul diferit de sărăturare a solu-

rilor din cele cinci suprafeţe de control. Comparativ cu anul 1976,
valorile înregistrate în 1977, sînt mai scăzute şi exprimă desigur epui-
zarea substanţelor energetice din aceste soluri.
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Solurile din suprafeţele de control analizate, se caracterizează

printr-un nmnàr destul de ridicat de microorganisme, care pot fi însă

apreciate cu un grad avansat de inactivitate. Se constată proporţia

ridicată de spori bacterieni, care după cum se ştie sînt forme micro-

biene inactive.

Dintre cele 5 suprafeţe de control analizate, S.c. 5 (Comăneasca)

se caracterizează printr-un număr (deşi în limite slab semnificative)

superior de microorganisme în toate straturile analizate. Asigurarea
unui regim aer-apă îmbunătăţit este factorul hotărîtor în această direc-

ţie. La un nivel de asemenea superior, se poate considera şi numărul

total de microorganisme din S.c. 1 (Plopu), S.c. 2 (lanca) şi S.c. 4

(Secu), în timp ce S.c. 3 (Esna), acest indice prezintă valori de 2 —3

ori mai mici.

Merită în plus a fi semnalat faptul că frecvenţa înregistrată de

microorganisme în cursul anului 1977 a fost de 5 —6 ori mai ridicată

în toate suprafeţele de control, comparativ cu anul 1976. Aceasta nu

poate fi pusă pe seama unor condiţii stimulative deosebite ale anului

1977, ci desigur factorilor în carenţă, caracteristici anului 1976. Aceasta

se poate remarca şi din faptul că ciupercile microscopice, microorga-
nisme mai bine adaptate condiţiilor de uscăciune, s-au găsit în cursul

anului 1976, la nivele apropiate frecvenţei întîlnite în 1977. Pentru

acest grup de microorganisme, drenajul şi luarea în cultură a tere-

nului au avut un efect evident ameliorativ. Se poate astfel constata

că în timp ce pentru S.c. 1 (Plopu) şi S.c. 2 (lanca), valorile întîlnite

în cei doi ani de observaţie, se diferenţiază puţin, în solul din S.c. 5

(Comăneasca), s-au întîlnit în anul 1977 un număr mult mai mare de

ciuperci microscopice. Cunoscînd rolul deosebit al acestor microorga-

nisme în regimul energetic al solului, se poate deduce că prin refa-

cerea substanţelor energetice în carenţă din sol, potenţialul de ferti-

litate al acestor soluri poate fi adus la un nivel satisfăcător.

6. Compoziţia chimică a apelor din lacurile aflate în vecinătatea

suprafeţelor de control

Din analiza chimica a apelor celor patru lacuri se constată un

grad ridicat de alcalinitate — în special în lacurile Esna (pH=9,l) şi

Plopu (pH=B,9) ; o concentraţie mai ridicată în cloruri o prezintă

apele din lacul Secu (1134,7 mg/l), faţă de celelalte lacuri în care clo-

rurile variază între 310 şi 490 mg/l ; de asemenea o concentraţie mai

ridicată în azotaţi şi azotiţi prezintă apele din lacurile Plopu şi Esna.

Datele referitoare la compoziţia chimică a apelor din aceste lacuri,

evidenţiază faptul că aceste ape nu pot fi folosite pentru irigat.

Sub aspectul variaţiei sezoniere a concentraţiei — diferitelor com-

ponente chimice, se constată că aceasta creşte din primăvară către

toamnă.

Concluzii

In urma studiilor efectuate în anul 1977, asupra evoluţiei ecosis-

temelor sub influenţa irigării şi desecării. în perimetrul din stînga

rîului Călmăţui se evidenţiază următoarele :
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— solurile, sub aspectul însuşirilor fizice şi hidrofizice se carac-

terizează printr-un nivel corespunzător de fertilitate, çunoscînd că

volumul redus al precipitaţiilor, precum şi repartizarea lor neuniformă,

constituie un factor limitativ al producţiei agricole ;

— compoziţia chimică a solurilor demonstrează că acestea sînt

aprovizionate satisfăcător în special cu potasiu şi fosfor, iar cantitatea

de humus variază în limite destul de largi, fiind însă sub nivelul carac-

teristic acestor soluri pentru a asigura un grad de fertilitate ridicat ;

— sub aspectul proprietăţilor biologice, se constată că solurile din

Plopu, lanca, Esna şi Secu — crovuri în diferite grade de salinizare

secundară, deşi prezintă indici cu valoare biologică scăzută, au un

potenţial biologic ce poate fi uşor valorificat prin : adoptarea unui

sistem de drenaj eficace, reducerea gradului de salinizare a solului

printr-un ansamblu de măsuri pedo-ameliorative corespunzătoare, spă-
lări, măsuri agrofitotehnice, precum şi refacerea substanţelor energetice.

CONTRIBUTIONS TO THE STUDY OF THE SOILS

FROM THE PERIMETER OF THE LEFT SIDE OF CÄLMÄTUI RIVER

Summary

During the year 1977, the physical, hydro-physical, chemical and biological
properties of the soils like depressions of different degrees of secondary salination

were studied in the area of the villages of Plopu, lanca, Esna, Secu and Co-

măneasca.

According to the effectuated analyses, it results that these soils have con-

venient physical and hydro-physical properties, a satisfactory supply of chemical

elements and also a biological potent which may be valuable easily using some

suitable pedo-ameliorative measures.
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