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Summary. In conditions of Moldova, the
complicated geomorphological structure, one of the
processes that have caused and causes deterioration
in the present intensive soil cover, the default ambient
environment is soil erosion. Purpose of the study
was to evaluate the morphological composition and
chemical characteristics of soils with different degree
of erosion from reception basin „Negrea” carried out
based on the data of the six principal soil profiles.
The data obtained confirmed that catchment erosion
territory „Negrea” is the main factor irrecoverable
destruction of agricultural soil profile and reduced
their production capacity.
Keywords: chemical characteristics, degree
of erosion, erosion, geomorphological structure,
processes, reception basin, soil profile.

Rezumat. În condiţiile Moldovei, cu o structură
geomorfologică complicată, unul din procesele ce au
cauzat şi cauzează şi în prezent o deteriorare intensivă a învelişului de sol, implicit şi a mediului ambiant, este eroziunea solului. Scopul studiului a fost
de a evalua conţinutul de humus şi însuşirile chimice
ale solurilor cu diferit grad de erodare din bazinul
de recepţie „Negrea” în baza datelor pentru 6 profile principale de sol. Datele obţinute au confirmat că
eroziunea pe teritoriul bazinului de recepţie „Negrea”
este factorul principal de distrugere irecuperabilă a
profilului solurilor agricole şi de diminuare a capacităţii de producţie a acestora.
Cuvinte-cheie: caracteristicile chimice, grad de
erodare, eroziune, structură geomorfologică, procese,
bazin de recepţie, profilul solului.

Introducere
Solul este principala resursă naturală a Republicii Moldova, pe care se bazează securitatea ei
alimentară, potenţialul economic şi bunăstarea poporului [3]. Problema cea mai gravă a stratului de
la suprafaţa terenurilor noastre este eroziunea. În
condiţiile Moldovei, combaterea acestui flagel rep-
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rezintă o măsură determinantă în procesul de diminuare a degradării solurilor.
Grosimea profilului humifer şi conţinutul acestuia în terenurile amplasate pe pantă constituie indicatorul principal al gradului de eroziune a productivităţii suprafeţei terestre. Humusul, ca rezultat
al activităţii microorganismelor, se mineralizează
treptat, eliberând azotul, fosforul, sulful şi alte elemente [1], asigurând astfel fertilitatea naturală a solurilor. Cercetările iniţiate de autori şi-au propus ca
scop evidenţierea particularităţilor genetice, evaluarea modificărilor negative ale însuşirilor solurilor
bazinului de recepţie „Negrea” în urma eroziunii şi
aprecierea pretabilităţii acestora la diferită folosinţă
agricolă, precum şi recomandarea măsurilor antierozionale necesare.
Conform cercetărilor realizate, s-a constatat că
stratul de la suprafaţă al bazinului de recepţie „Neg rea” exemplifică unitatea indestructibilă a interacţiunii sol-vegetaţie-mediu-om într-o regiune deluroasă. Situat pe câmpia Prutului de Mijloc în limitele
moşiei comunei Negrea, raionul Hânceşti, acesta
face parte din bazinul de acumulare a râuleţului
Lăpuşniţa, afluentul din partea stângă a râului Prut.
Obiectul de studiu ocupă partea de nord-est şi de
mijloc a teritoriului agricol al satului Negrea Nouă.
Evaluarea profilelor de sol
Problema conservării rezervelor de humus este
vitală pentru agricultura Moldovei [1]. Pentru gestionarea corectă a rezervelor de humus în sol este
nevoie de evaluarea acestora. De aceea, determinarea conţinutului de humus s-a efectuat în toate
probele de sol prelevate. Diversitatea condiţiilor
naturale de solificare şi interacţiunea lor cu factorii antropici au condus la formarea pe teritoriul
bazinului de recepţie „Negrea” a unui sol cu caracter variabil şi complex. S-a efectuat descrierea
morfologică a profilelor şi s-a elaborat harta de soluri obţinută în urma cartării la scara 1:5000, care
demonstrează răspândirea spaţială a solurilor cu
divers grad de eroziune. Bazinul de recepţie „Negrea” este tipic pentru totalitatea bazinelor de recepţie, formate în urma fragmentării prin eroziune
a teraselor înalte ale râului Prut şi afluenţilor din
stânga acestuia. Descrierea morfologică detaliată,
determinarea indicilor morfometrici şi însuşirilor
solurilor bazinului de recepţie „Negrea” s-a realizat în baza datelor obţinute pentru şase profile
principale de sol:
• profilul nr. 1 – cernoziom obişnuit neerodat,
moderat humifer, cu profil humifer puternic profund, semicarbonatic, luto-argilos, desfundat;
• profilul nr. 3 – cernoziom obişnuit slab erodat,
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moderat humifer, cu profil humifer moderat profund, semicarbonatic, luto-argilos, desfundat;
• profilul nr. 6 – cernoziom obişnuit moderat erodat, submoderat humifer, cu profil humifer
superficial, luto-argilos, desfundat;
• profilul nr. 4 – cernoziom obişnuit puternic
erodat, submoderat humifer, cu profil humifer superficial, luto-argilos, desfundat;
• profilul nr. 15 – cernoziom cumulic izohumic
slab colmatat, moderat humifer, cu profil humifer
foarte puternic profund, decarbonatat, luto-argilos,
desfundat;
• profilul nr. 10 – sol cumulic tipic submoderat
humifer, slab carbonatic, lutos, cu cernoziom cumulic izohumic luto-argilos îngropat la adâncime mijlocie şi profil humifer sumar extrem de profund, arabil.
Caracteristica comparativă a parametrilor solurilor cercetate a dat posibilitate de a recomanda
măsurile necesare pentru diminuarea impactului negativ al eroziunii.
Сonstatări
În procesul efectuării studiului pedologic s-a
constatat că eroziunea solului influenţează grosimea
profilului humifer şi conţinutului de humus în stratul
arabil al solurilor, micşorând capacitatea de producţie şi diminuând starea ecologică a acestora. Doar
o singură aversă catastrofală, cauzată într-un scurt
timp, este în stare să spele de pe versant o cantitate
de humus la acumularea căreia natura a avut nevoie
de zeci şi sute de ani. Solurile pe pante sunt afectate
de procesele de denudaţie şi evoluează printr-o pedogeneză denudaţional-compensativă, în sensul că
în perioada relativ lungă în care se produce lent denudaţia, are loc şi o anumită dezvoltare a solului în
adâncime, pedogeneza compensând astfel, cel puţin
parţial, denudaţia [3]. Excepţie face situaţia în care
are loc o eroziune accelerată de origine antropică
din cauza unei gospodăriri inadecvate şi cazul în
care pierderile masive de sol prin eroziune nu mai
pot fi compensate de procesul de pedogeneză. Aceste două cazuri sunt prezente pe teritoriul bazinului
de recepţie „Negrea”.
Primul caz. Utilizarea terenurilor sub plantaţii
multianuale şi desfundarea a condus la întoarcerea la suprafaţa terestră a orizonturilor subiacente
slab humifere ale solurilor iniţial erodate. Totodată,
orizonturile humifere de suprafaţă au fost îngropate la adâncimea 30-50 cm, fiind conservate în privința posibilității de a fi în continuare distruse de
eroziune. Formarea microteraselor între rânduri în
plantaţiile de vii şi livezi, înierbarea spaţiului între
pomi în livezi au condus la diminuarea proceselor

de eroziune. Ca rezultat, s-au intensificat procesele
de acumulare a substanţei organice în fostele orizonturi subiacente slab humifere, întoarse la suprafaţă prin desfundare.
Al doilea caz. Circa 20 de ani în urmă, pe câmpurile din centrul bazinului de recepţie, viile şi livezile au fost defrişate, iar terenurile incluse la arabil.
Sub influenţa acestei acţiuni antropice procesele de
eroziune s-au intensificat, pierderile de sol fertil au
crescut. Astfel, în urma defrişării recente a plantaţiilor de vii şi livezi bătrâne şi trecerii terenurilor la
arabil, există riscul unei intensificări bruşte a proceselor de eroziune pe teritoriul bazinelor de recepţie
ale Prutului de Mijloc, utilizate în trecut preponderent sub plantaţii multianuale.
Solurile neerodate sunt răspândite numai pe
suprafaţa cvasiorizontală a culmelor (înclinaţia de
circa 10). Aceste terenuri servesc ca etalon la determinarea gradului de eroziune a solurilor de pe versanţi, prin compararea grosimii sumare a profilului
humifer al solurilor erodate cu grosimea profilului
humifer al solului – etalon neerodat.
Informaţia privind alcătuirea morfologică şi
conţinutul de humus pe orizonturi în cele 6 profile
principale de sol este prezentată în continuare:
Profilul nr. 1 – cernoziom obişnuit neerodat, moderat humifer, cu profil humifer puternic profund, se
caracterizează cu profil de tipul: Ahp1 → Ahp2 →
Ahb → Bh1 → Bh2k → BCk1→ BCk2. Grosimea
sumară a profilului humifer cu conţinut de humus
mai mare de 1% – 92 cm. Particularităţi: existenţa
unui orizont postarabil de 20-35 cm foarte puternic
compact, care împiedică răspândirea rădăcinilor în
adâncime şi diminuează permeabilitatea pentru apă.
Profilul nr. 3 – cernoziom obişnuit slab erodat, moderat humifer, cu profil humifer moderat
profund, se caracterizează cu profil de tipul: Ahp1
→ Ahp2 → Ahb → BCk →Ck cu grosimea sumară a profilului humifer cu conţinut de humus
mai mare de 1% – 75 cm. Particularităţi: existenţa
unui orizont postarabil de 20-35 cm foarte puternic
compact, care împiedică răspândirea rădăcinilor în
adâncime şi contribuie la apariţia eroziunii.
Profilul nr. 6 – cernoziom obişnuit moderat erodat, submoderat humifer, cu profil humifer semiprofund, se caracterizează cu profil de tipul: ABhp1 →
ABhb2 → BCk1 → BCk2 cu grosimea sumară a
stratului humifer cu conţinut de humus mai mare de
1% – 48 cm.
Profilul nr. 4 – cernoziom obişnuit puternic
erodat, submoderat humifer, cu profil humifer superficial, se caracterizează cu profil de tipul: Bhp1
→ Bhb2 → BCk1 → BCk2 → BCk2. Grosimea
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profilului humifer cu conţinut de humus mai mare
de 1% – 40 cm.
Profilul nr. 15 – cernoziom cumulic izohumic
moderat humifer, cu profil humifer foarte puternic
profund, se caracterizează cu profil de tipul: Ahp1
→ Ahp2 →Ahb → Bh1 → Bh2k→ → BCk cu
grosimea sumară a stratului humifer cu conţinut de
humus mai mare de 1% – 135 cm.
Profilul nr. 10 – sol cumulic tipic submoderat
humifer şi profil humifer sumar extrem de profund,
arabil, se caracterizează cu profil de tipul: I hp → II
h → III h → IV h → Ahb → →ABhb → Bhb1 →
Bhb2 → BC. Grosimea sumară a stratului humifer
cu conţinut de humus mai mare de 1% – 220 cm.
În toate profilele se observă inversarea orizonturilor genetice iniţiale.
Materialul de sol (pedolitul), spălat de pe versanţi, se acumulează în vâlcele şi formează soluri
cumulice. Conţinutul de humus în stratul arabil al
cernoziomurilor cumulice izohumice [5] variază în
limitele de 3-3,4% şi lent se micşorează în adâncime (fig.1). Cernoziomurile obişnuite cumulice izohumice ocupă suprafeţe mici la poalele versanţilor.
S-au format în urma acumulării lente a materialului
fin şi humifer de sol (pedolitului), spălat de pe versanţi. Profilul cernoziomurilor obişnuite cumulice
izohumice se deosebeşte de cel al cernoziomurilor
obişnuite neerodate printr-o grosime mai mare a
orizonturilor genetice şi a profilului humifer în întregime şi, deseori, printr-un conţinut mai ridicat
de humus. Grosimea medie a profilului humifer al
acestor soluri este sub 120 cm, însă uneori atinge
150 cm. Cernoziomurile obişnuite cumulice izohumice, după însuşiri, sunt cele mai fertile soluri pe
câmpurile cercetate. Se caracterizează printr-un regim de umiditate mai favorabil şi sunt mai bogate în
humus şi elemente nutritive decât solurile erodate.
Solurile cumulice tipice, formate pe sedimente

recente de pedolit, sunt submoderat humifere, conţinutul de humus în stratul arabil al acestora variază
în limitele de 2,4-2,7%. Sub stratul de pedolit recent sedimentat este îngropat un sol cumulic izohumic de culoare neagră cu conţinut de humus de
circa 3,4-3,5% în orizontul Ahb îngropat. Solurile
neerodate, slab erodate şi cumulice izohumice după
conţinutul de humus se clasifică ca moderat humifere cu tendinţă de trecere în submoderat humifere în
urma defrişării plantaţiilor multianuale şi utilizării
acestora la arabil, aşa cum pe terenurile arate cu soluri slab erodate se observă o intensificare a proceselor de eroziune şi dehumificare.
Datele privind grosimea profilului humifer al solurilor cercetate şi conţinutul de humus în stratul arabil sunt necesare nu numai pentru evaluarea corectă a
productivităţii solurilor erodate, ci şi pentru alegerea
măsurilor de protecţie şi refacerea acestora [3].
Reacţia solurilor neerodate, deseori şi a celor
slab erodate şi cumulice izohumice, este neutră
pentru orizonturile Ah şi Bh1 ( pH=6,9-7,2) şi slab
alcalină pentru orizonturile Bh2, BC şi C. Solurile
moderat, puternic şi foarte puternic erodate, precum
şi solurile cumulice tipice se caracterizează printr-o
reacţie slab alcalină de la suprafaţă (fig. 2). În limitele bazinului de recepţie reacţia solului nu este
factor limitativ pentru culturile de câmp.
Conţinutul de potasiu mobil în stratul arabil
al solurilor cercetate variază de la 25-38 mg/100g
sol pentru solurile neerodate şi slab erodate şi 1720 mg/100g sol pentru solurile moderat şi puternic
erodate. Solurile cercetate se caracterizează prin
conţinut scăzut şi moderat de fosfor mobil (1,01,5 mg/100 g şi 1,5-3,0 mg-100 g). Introducerea îngrăşămintelor cu fosfor în solurile bazinului de recepţie este absolut necesară.
În încheiere se poate constata că în urma eroziunii solurile bazinului de recepţie au pierdut de la

Fig. 1. Conţinutul de humus, % pe profilul cernoziomurilor obişnuite neerodate, cu diferit grad de erodare,
şi pe profilul cernoziomurilor cumulice

Fig. 2. Valorile pH, pe profilul cernoziomurilor
obişnuite neerodate, cu diferit grad de erodare,
şi pe profilul cernoziomurilor cumulice
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20% până la 60-80% din grosimea profilului humifer, conţinutul de humus în stratul arabil al acestora
s-a micşorat de la 3-4% pentru solurile neerodate şi
slab erodate până la 1-2% pentru solurile puternic şi
foarte puternic erodate.
Concluzii
1. Pentru aplicarea corectă şi raţională a măsurilor de protecţie a solului împotriva eroziunii este
necesară cunoaşterea cauzelor acesteia, naturale şi
antropice, legităţile de manifestare şi dezvoltare,
amploarea teritorială, divizarea pe tipuri şi grade.
2. Diversitatea condiţiilor de relief, rocă şi de
utilizare agricolă condiţionează formarea pe teritoriul bazinului de recepţie „Negrea” a unui strat
variabil şi complex de soluri în componenţa căruia
predomină cernoziomurile obişnuite cu diferit grad
de eroziune (83%).
3. Odată cu majorarea gradului de eroziune
a solurilor, s-a redus conţinutul de humus şi substanţe nutritive, capacitatea de producţie a acestora
micşorându-se şi fiind în permanentă scădere. Nota

medie ponderată de bonitate a terenurilor agricole a
bazinului de recepţie în prezent este egală cu 55 de
puncte (productivitate mijlocie).
4. În paralel cu defrişarea plantaţiilor multianuale este necesar de amenajat antierozional terenurile
utilizate deja la arabil şi de efectuat monitoringul
proceselor erozionale pentru a preîntâmpina accelerarea deteriorării învelişului de sol.
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