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Abstract. The pper present influence of mineral and organic fertiliyers upon some 

chemical properties, like that: total capacity by cationic exchange and basic saturation 
degree of cambic cernosiom in the orchard to timisoara didactic station in intensive culture. 
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INTRODUCERE 

Cercetările s-au realizat în plantaţia de măr de la Staţiunea Didactică 
Timişoara pe un cernoziom cambic batigleic ortocalcic, luto argilos/luto argilos, pe 
depozite loessoide mijlociu fine. 

Soiul de măr luat în studiu a fos Generos de Voineşti, altoit pe portaltoiul 
vegetativ M26 şi plantat la distanţa de 4 m între rânduri, respectiv 2 m pe rând. 

 
MATERIAL ŞI METODĂ 

S-au luat în studiu şase variantede, cinci variante fertilizate şi una 
nefertilizată, respectiv varianta martor. La fiecare variantă s-au aplicat următoarele 
doze de îngrăşăminte minerale şi organice: 

b0 – martor nefertilizat (Mt) 
b1 – N70P30K0 

b2 – N100P50K20 
b3 – N150P100K50 

b4 – gunoi de grajd (20 t/ha) 
b5 – N50P30K10 + gunoi de grajd 
Capacitatea totală de schimb cationic (T) s-a determinat prin metoda 

Bower, iar gradul de saturaţie în baze (V%), cu ajutorul formulei: 
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unde: 
V – gradul de saturaţie în baze (%); 
SB – capacitatea de schimb pentru baze (m.e.100 / 100 g sol uscat); 
SH – capacitatea de schimb pentru hidrogen (m.e./ 100 g sol uscat). 
 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
În urma cercetărilor efectuate, în perioada 2003-2005 s-au constatat 

modificări  ale capacităţii totale de schimb cationic (T), şi a gradului de saturaţie în 
baze (V), în special la variantele fertilizate organic, cu gunoi de grajd (b4), 
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respectiv mineral şi organic (b5) după cum se poate constata din datele prezentate 
în figura 1. 

 

0
5

10
15
20
25
30
35

Am Bv Cca Am Bv Cca Am Bv Cca

2003 2004 2005

C
a

p
. 

to
ta

la
 d

e
 s

c
h

im
b

 c
a

ti
o

n
ic

 (
T

)

N0P0K0 N70P30K0 N100P50K20 N150P100K50 g.g. g.g. + N50P30K10

 
Fig. 1. Influenţa fertilizării minerale şi organice asupra capacităţii totale de 

schimb cationic (T) a solului, în sistemul intensiv 
 
În anul 2003 în orizontul Am, valorile totale ale capacităţii de schimb 

cationic s-au situat între 28,50 m.e. în varianta b3 şi 30,58 m.e. în varianta b4, faţă 
de 29,96 m.e. cât are varianta b0, media a fost de 29,55 m.e., cu o diferenţă de 0,43 
m.e. faţă de varianta nefertilizată. În orizontul Bv, valorile capacităţii totale de 
schimb cationic în b3 a fost de 28,66 m.e. şi 30,30 m.e. în varianta b4, faţă de 30,00 
m.e. cât are varianta b0, media fiind de 29,43 m.e., cu o diferenţă de 0,57 m.e. În 
orizontul Cca, valorile T au scăzut considerabil la 21,18 m.e. în varianta b3, faţă de 
22,41 cât are varianta b4, media fiind de 21,75 m.e., cu o diferenţă de 0,37 m.e. faţă 
de martor. 

În anul 2004 valorile T au început să scadă faţă de anul precedent astfel 
încât în orizontul Am au ajuns la 28,32 m.e., în varianta b3, respectiv 30,58 m.e. în 
varianta b4, faţă de 29,82 m.e. cât are varianta b0, media fiind de 23,64 m.e. În 
orizontul Bv, capacitatea totală de schimb cationic a fost de 28,37 m.e. în varianta 
b3, respectiv 30,23 m.e. în varianta b4, media fiind de 29,29 m.e., cu o diferenţă de -
0,49 m.e. faţă de varianta b0. În orizontul Cca, T a fost de 21,01 m.e. în varianta b3 
şi 22,31 m.e. în varianta b4, valorile capacităţii totale de schimb cationic la varianta 
b0 fiind de 21,19 m.e. 

În anul 2005 valorile T au început să scadă faţă de anul precedent astfel 
încât în orizontul Am au ajuns la 28,14 m.e., în varianta b3, respectiv 30,56 m.e. în 
varianta b4, faţă de 29,73 m.e. cât are varianta b0, media fiind de 29,31 m.e. În 
orizontul Bv, capacitatea totală de schimb cationic a fost de 28,28 m.e. în varianta 
b3, respectiv 30,20 m.e. în varianta b4, media fiind de 29,22 m.e., cu o diferenţă de 
-0,47 m.e. faţă de varianta b0. În orizontul Cca, T a fost de 20,93 m.e. în varianta b3 
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şi 22,19 m.e. în varianta b4, valorile capacităţii totale de schimb cationic la varianta 
b0 fiind de 21,79 m.e., cu o medie de 21,52 m.e. 

Valorile gradului de saturaţie în baze (%) au fost calculate pe baza 
capacităţii de schimb pentru baze (SB) şi a capacităţii totale de schimb cationic (T), 
iar datele obţinute sunt prezentate în figura 2. 
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Fig. 2. Influenţa fertilizării minerale şi organice asupra gradului de saturaţie 
în baze (%) a solului, în sistemul intensiv 

 
Gradul de saturaţie în baze în anul 2003 în orizontul Am au fost cuprinse 

între 83,48% în varianta b3 şi a crescut la 85,06% în varianta b4, faţă de 84,56% cât 
are varianta b0, media fiind de 84,24%, cu o diferenţă de -0,27% faţă de martor. În 
orizontul Bv, valorile gradului de saturaţie în baze au crescut considerabil, astfel 
încât aceste valori au oscilat între 89,74% în varianta b2 şi 91,13% în varianta b4, 
faţă de 91% cât are varianta b0, media a fost de 90,58%, iar diferenţa faţă de martor 
de -0,07% şi a crescut odată cu adâncimea astfel, în orizontul Cca (la adâncimi de 
peste 80 cm) a ajuns la 100%. 

În anul 2004 gradul de saturaţie în baze a avut valori cuprinse între 83,50% 
în varianta b3 şi 84,94% în varianta b4, varianta martor a avut V(%) de 84,46%, 
media fiind de 84,35%, cu o diferenţă de   -0,10% faţă de martor. În orizontul Bv, a 
început să crească gradul de saturaţie în baze, valorile fiind cuprinse între 90,64% 
în varianta b3 şi 91,21% în varianta b4, media a fost de 90,99%, cu o diferenţă faţă 
de martor de -0,55%.  

În anul 2005 gradul de saturaţie în baze a avut valori cuprinse între 83,58% 
în varianta b3 şi 84,96% în varianta b5, faţă de 84,46%, cât a avut varianta b0,  
media fiind de 84,35%, cu o diferenţă de -0,05% faţă de martor. În orizontul Bv, a 
început să crească gradul de saturaţie în baze, valorile fiind cuprinse între 90,51% 
în varianta b3 şi 91,18% în varianta b4, media a fost de 90,94%, cu o diferenţă faţă 
de martor de -0,57%. 

CONCLUZII 
În urma cercetărilor efectuate în plantaţia de măr de la Staţiunea Didactică 

Timişoara în perioada 2003-2005, s-au desprins următoarele concluzii: 
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1. Capacitatea totală de schimb cationic a avut valori cuprinse între 28,18-
30,73 m.e. la 100 g sol, în orizontul Am; între 28,28-30,29 m.e. la 100 g sol, în 
orizontul Bv, respectiv între 21,01-22,33 m.e. la 100 g sol, în orizontul Cca.  

Cunoscând aceste valori putem afirma că solul respectiv are capacitatea 
totală de schimb cationic între limite mici spre mijlocii. 

2. Gradul de  saturaţie în  baze  este  mai  scăzut  la  suprafaţă,  în 
orizontul Am şi creşte o dată cu adâncimea. Valorile oscilează între 83,48-91,21%. 
Valorile mai mici s-au înregistrat în orizontul Am în cazul variantei ferilizate 
mineral (b3) şi mai ridicate în orizontul Cca, pe agrofond organic.  

Cernoziomul cambic din plantaţia de măr de la Staţiunea Didactică 
Timişoara este eubazic în orizontul Am şi saturat în baze în orizonturile Bv şi Cca, 
acolo unde apar şi carbonaţii. 
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Abstract. The researches accomplished en the tree years of research (2003, 2004, 

2005) in the apple orchards to Timisoara Didactic Station was followed modification of soil 
humus content that result of applied of mineral land organic fertilizer in intensive culture 
system. 

The results obtained praised a different humus content of cambic cernosiom 
function by fertilizer types and applied doses.  
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