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Abstract. The groundwater use in irrigation with unfavorable chemical composition and improper quality 

index has direct effects profoundly negative, on the physicochemical properties of ordinary chernozem. They 
refer to the accumulation of toxic salts in the soil, current reaction alkalifying, intensification of the 
decalcification processes and secondary sodiumisation. The mentioned processes have indirect impact on the 
physical, hydrological and physico-mechanical properties of soil expressed by the degradation of the structure, 
changing the status of settlement and reduced water permeability. 
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INTRODUCERE  
Unul dintre principalii factorii limitativi, care determină în mare măsură productivitatea solurilor agricole, 

este nivelul de asigurare cu apă accesibilă pentru plante. În condițiile republicii cea mai eficientă măsură de 
reglare a regimului de umiditate a solului este irigația. 

Componentele principale ale fondului irigațional sunt cernoziomurile, solurile cenușii și partial solurile 
aluviale. Este de menționet că cernoziomurile alcătuiesc cca 74% din suprafața totală a solurilor pretabile la 
irigație. Schimbarea regimului hidric natural al acestor soluri prin cel irigațional, chiar în cazul folosirii apei 
de calitate bună, conduce la degradarea structurii, compactarea stratului superficial, reducerea spațiului lacunar 
și scăderea permeabilității. 

Sursele de apă pentru irigație sumt fluviile transfrontaliere Nistru și Prut, râurile interioare, lacurile și 
iazurile. Acestea se deosebesc esential după compoziția chimică, indicatorii de calitate, dar și după impactul 
produs asupra solului [2]. Conform legislației în vigoare, în cazuri excepționale, la irigare pot fi utilizate apele 
subterane. Cercetările efectuate au arătat că o mare parte din ele se caracterizează prin conținut înalt de săruri 
solubile, reacție moderat spre puternic alcalină și compoziție chimică nefavorabilă. Prin raionarea 
hidrochimică a complexului acvifer baden-sarmațian s-a constatat că 36% prezintă pericol de salinizare, iar 
57% nu sunt pretabile la irigare din cauza riscului înalt de solonețizare secundară a solului [3]. 

 
MATERIAL ȘI METODĂ 

Cercetările au fost efectuate la poligonul experimental din comuna Cozăști, raionul Sîngerei. Învelișul de 
sol este prezentat prin cernoziom obișnuit puternic profund humifer argilo-lutos. Solul se irigă prin picurare 
cu apă subterană. Pentru studierea efectului irigației asupra solului au fost perelevate probe în raza de acțiune 
a picurătoarelor și în afara ei pe următoarele adâncimi: 0-5; 5-10; 10-20 și 20-30 cm. Au fost determinate: 
densitatea fazei solide-metoda Petinov; densitatea aparentă-recoltarea probelor în cilindri metalici; alcătuirea 
granulometrică-pipetare, prelucrarea solului cu Na4P2O7 ; alcătuirea structurală și hidrostabilitatea structurii –
metoda Savvinov; rezistența la penetrare-penetrometru Golubev; permeabilitatea pentru apă-dispozitivul 
PVN-00; conținutul de humus-metoda Tiurin, modificarea Nichitin; compoziția humusului-metoda Kononova-
Belicikova; conținutul de cationi schimbabili-metoda Tucker; analiza extractului apos-metoda uzuală; 
imunitatea sodică-metoda Bobkov. 

 

REZULTATE ȘI DISCUȚII 
Determinarea în dinamică a compoziției apei subterane arată că gradul de mineralizare variază între 868 

și 913 mg/l, clorurile se conțin în cantități mici (1,67-2,43 me/l), aflându-se sub limita maxim admisibilă. Apa 
se caracterizează prin reacție moderat spre puternic alcalină, valorile pH-lui fiind cuprinse între 8,60 și 9,10. 
Compoziția anionică este predominată de HCO3

-, iar cea cationică de Na+. Raportul de adsorbție a sodiului 
(SAR) este înalt cu variații de 8,0 – 8,6 și indică risc sporit de solonețizare. Carbonatul de sodiu rezidual (CSR) 
alcătuiește 5,96 – 6,64 me/l, valoarea admisibilă fiind de 1,25 me/l. Indicile magnezial (PMg) constituie 55 – 
69%, astfel încât există pericolul acumulării excesive a Mg2+ în complexul adsorbtiv. 

Utilizarea la irigație a apei subterane are ca consecință creșterea conținutului de săruri pe ansamblul 
stratului 0 – 30 cm de la 0,043 la 0,075%, (tab.1). S-au produs schimbări calitative în compoziția sărurilor 
solubile. Componentele dominante a acestora în solul neirigat sunt Ca(HCO3)2 și CaSO4 care alcătuiesc 78 – 



 

 

82% din reziduul uscat. După trei ani de irigație dominanți devin compușii toxici de sodiu și magneziu cu o 
participare de 70 – 74% din conținutul total de săruri. 

Tabelul 1. Impactul irigației cu apă subterană asupra indicilor extractului apos a solului 
Adâncimea, 

cm 
Reziduul 
uscat, % 

pH HCO3
- Cl- SO4

2- Ca2+ Mg2+ Na+ Ca+Mg 
Na 

Kfs 
me/100 g sol 

Sol neirigat 
0-5 0,048 8,30 0,46 0,06 0,28 0,64 0,08 0,08 9:1 0,6 
5-10 0,040 8,22 0,48 0,06 0,19 0,57 0,11 0,05 14:1 0,7 
10-20 0,043 8,25 0,48 0,02 0,23 0,60 0,08 0,05 14:1 0,7 
20-30 0,042 8,20 0,48 0,04 0,21 0,60 0,09 0,04 17:1 0,7 

Sol irigat 3 ani 
0-5 0,096 8,38 0,70 0,06 0,52 0,24 0,10 0,94 0,4:1 2,1 
5-10 0,068 8,40 0,72 0,08 0,21 0,30 0,06 0,65 0,6:1 2,0 
10-20 0,067 8,50 0,90 0,08 0,27 0,32 0,02 0,91 0,4:1 2,6 
20-30 0,069 8,47 0,84 0,12 0,14 0,30 0,02 0,78 0,4:1 2,6 
Modificări sensibile s-au înregistrat în conținutul de cationi ai extractului apos. Astfel, în solul irigat 

conținutul de Ca2+ s-a redus de 1,8 ori, iar cel de Na+ s-a majorat de 13,7 ori. Aceasta a condus la schimbarea 
raportului dintre cationii bivalenți și monovalenți. În solul neirigat valoarea raportului Ca+Mg:Na pe grosimea 
stratului 0 – 30 cm alcătuiește 14:1, iar în cel irigat se reduce la 0,5:1. Asemenea raport favorizează procesul 
de solonețizare. Determinarea coeficientului de sodificare (Kfs) arată o creștere de la 0,7 în solul neirigat la 
2,3 în solul în regim de irigare și se apreciază ca mijlociu. 

Irigarea cu apă subterană are efecte degradante asupra complexului adsorbtiv al cernoziomului obișnuit. 
În solul neirigat conținutul de Ca2+ adsorbit este de 30,71 - 31,02 me/100 g sol. Forma schimbabilă de Mg2+ 
cuprinde valori de 2,23 – 2,40 me. Conținutul de Na+ este mic și alcătuiește 0,37 – 0,55 me/100 g sol. Astfel, 
cernoziomul obișnuit este saturat în calciu la 92%, în magneziu la 7% și numai 1% îi revine cationului de sodiu 
(tab.2). 

După trei ani de irigare se intensifică procesul de decalcifiere a solului diagnosticat prin reducerea cu 3,90 
me/100 g sol a conținutului de Ca2+. Se atestă creșterea conținutului de magneziu cu 2,04 me/100 g sol și, în 
deosebi, a celui de sodiu. Solul în regim de irigare devine moderat spre puternic solonețizat cu un conținut de 
7 – 9% de Na+ adsorbit. Procesul de decalcifiere și, în special, cel de solonețizare reduce imunitatea sodică (Is) 
a cernoziomului cu 3 me/100 g sol. 

Tabelul 2. Influența irigației cu apă subterană asupra cationilor adsorbiți  
Adâncimea,cm Ca2+ Mg2+ Na+ Suma Ca2+ Mg2+ Na+ Is,  

me me/100 g sol % din sumă 
Sol neirigat 

0-5 30,71 2,40 0,55 33,66 91 7 2 27 
5-10 31,02 2,23 0,37 33,62 92 7 1 27 
10-20 30,78 2,36 0,37 33,61 92 7 1 26 
20-30 30,72 2,31 0,37 33,40 92 7 1 26 

Sol irigat 3 ani 
0-5 26,79 4,70 2,32 33,81 79 14 7 24 
5-10 26,47 4,83 2,10 33,39 79 14 7 24 
10-20 27,30 3,94 2,32 33,56 81 12 7 24 
20-30 27,09 3,99 3,19 34,27 79 12 9 23 

Cercetările efectuate scot în evidență modificări nefavorabile a compoziției humusului în rezultatul 
aplicării apei subterane. La solul în regim de irigare se remarcă o diminuare a fracțiunii acizilor huminici, ceia 
ce a condus la micșorarea raportului CAH:CAF. Pentru solul neirigat acest raport este de 2,0 – 2,2, iar tipul de 
humus se apreciază ca humatic. În rezultatul irigării el se reduce la 1,7 – 1,9, tipul humusului fiind definit 
humato-fulvatic. Pe ansamblul stratului 0 – 30 cm a solului irigat conținutul fracțiunilor acizilor huminici libere 
și legate cu R2O3 este în mijlociu cu 9,9% mai mare comparativ cu solul neirigat. Conținutul fracțiunilor 
acizilor huminici legate cu calciu a scăzut de la 94,5 la 84,6%. Asemenea schimbări ale compoziției materiei 
organice au fost înregistrate și pentru alte subtipuri de cernoziom [3]. 

 Procesele de degradare chimică au efecte indirecte asupra unor proprietăți fizice, hidrice și fizico-
mecanice ale cernoziomului obișnuit. Solul irigat se caracterizează prin compacitate înaltă, în special, în 
straturile inferioare. Condițiile potențiale de aerație ale solului neirigat sunt favorabile. Porozitatea totală (PT) 



 

 

variază între 50 și 53%. În solul irigat asemenea condiții se crează numai pe adâncimea 0-10 cm. Spațiul 
lacunar în straturile inferioare alcătuiește 45%, aerația fiind dificitară (tab.3). 

Starea de asezare a cernoziomului obișnuit a fost apreciată după gradul de tasare (GT). Pe solul neirigat 
gradul de tasare este mic (-0,4...-3,9%) în stratul 0-20 cm și mijlociu (+2,6%) la adâncimea 20-30 cm. 
Cernoziomul în regim de irigație este clar diferențiat după acest indicator. La suprafață solul se apreciază ca 
slab afânat (-1,4%), stratul 5-10 cm este slab tasat (+3,4%), iar cel din adâncime moderat tasat 
(+12,9....+13,1%). Rezistența la penetrare (RP) este semnificativ mai mare pe varianta irigată a cernoziomului 
și corelează cu densitatea aparentă [1]. 

Structura solului neirigat este alcătuită la 78-87% din agregate agronomic valoroase (10-0,25 mm). 
Formațiunile bulgăroase alcătuiesc 7% în startul superficial și 18% în adâncime. Microstructura solului este 
slab dezvoltată (2,2-5,6%). Procesele de decalcifiere, solonețizare secundară, dar și cele de modificare a 
humusului, evoluate în rezultatul utilizării apei subterane, au efect degradant asupra hidrostabilității 
structurale. În cernoziomul neurugat conținutul de agregate hidrostabile este de 64,4-68,1%. La solul în regim 
de irigare se observă o diferențiere accentuată în repartizarea agregatelor hidrostabile; în stratul superficial ele 
alcătuiesc 38,6%, majorându-se în adâncime până la 56%. Valorile coeficientului structural (Ks) deasemenea 
indică scăderea hidrostabilității structutrale a cernoziomului irigat. 

Tabelul 3. Impactul irigației cu apă subterană asupra însușirilor fizice 

Adâncimea, 
cm 

D DA PT PA 
GT, 
% 

RP, 
kg/cm2 

Agregate structurale 
Ks 

g/cm3 %, v/v 
∑ 

10-0,25 
hidrostabile 

>0,25 
Sol neirigat 

0-5 2,60 1,21 53 16 -3,9 8 87,2 65,2 1,9 
5-10 2,60 1,26 52 14 -2,2 13 85,7 68,1 2,1 
10-20 2,61 1,28 51 13 -0,4 15 86,7 66,7 2,0 
20-30 2,60 1,31 50 12 +2,6 19 78,2 64,4 1,8 

Sol irigat 3 ani 
0-5 2,59 1,25 52 15 -1,4 12 77,5 38,6 0,6 
5-10 2,60 1,31 50 12 +3,4 19 86,1 51,3 1,0 
10-20 2,60 1,42 45 4 +13,1 27 83,6 50,8 1,0 
20-30 2,60 1,44 45 4 +12,9 29 67,3 56,0 1,3 

Apariția și evoluția proceselor de halogeneză și modificarea însușirilor fizice reduc sensibil 
permeabilitatea pentru apă. Viteza stabilizată de infiltrație pe solul neirigat este de 37 mm/h și se atestă mare; 
pe solul irigat ea alcătuiește 19 mm/h, fiind apreciată mică. 

 
CONCLUZII 

1. Utilizarea la irigare a apei subterane provoacă evoluția proceselor de salinizare, decalcifiere și 
solonețizare secundară a cernoziomului obișnuit. 

2. Impactul negativ al irigației cu apă de calitate necorespunzătoare asupra materiei organice se referă la 
reducerea conținututlui de acizi huminici și fulvatizarea humusului, scăderea fracțiunii acizilor huminici legați 
cu Ca și mjorarea acestei fracțiuni legate cu R2O3. 

3. Modificarea proprietăților fizico-chimice sub influența apei subterane are efecte indirecte asupra stării 
fizice a solului prin destructurare, compactare secundară și scăderea permiabilității pentru apă. 
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