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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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INTRODUCERE 
Cercetările s-au realizat în plantaţia de măr de la Staţiunea Didactică 

Timişoara pe un sol de tip cernoziom cambic, batigleic, ortocalcic, luto argilos/luto 
argilos, pe depozite loessoide mijlociu fine. 

 Dintre îngrăşămintele aplicate, s-au administrat atât îngrăşăminte minerale 
pe bază de azot, fosfor şi potasiu, respectiv azotat de amoniu, superfosfat şi sare 
potasică, cât şi îngrăşăminte organice, respectiv gunoi de grajd în cantitate de 30 
t/ha, în primul an de cercetare (2003). 

 
MATERIAL ŞI METODĂ 

Continutul in humus  al solului (%) s-a determinat prin metode titrimetrice, 
respectiv metoda Tiurin. Principiul metodei constă în oxidarea carbonului din 
humus cu o soluţie de anhidridă cromică sau bicromat de potasiu în prezenţă de 
acid sulfuric. 

Conţinutul de humus al unei probe de sol s-a calculat cu următoarea 
formulă: 

K x 
m

 100 x 0,0005181 x f x V2)  (V1
 Humus% =  

unde:  
V1 – volumul de soluţie sare Mohr 0,1n consumată la titrarea probei martor (ml); 
V2 – volumul de soluţie sare Mohr 0,1n consumată la titrarea excesului de acid 
cromic din proba de sol analizat (ml); 
f – factorul sării Mohr; 
0,0005181 – conţinutul de humus, în g oxidant de 1 ml. acid cromic 0,1n 
100 – factor pentru raportarea procentuală; 
m – masa probei de sol analizată (g); 
K – coeficient care se calculează pentru raportarea rezultatului faţă de solul 
complet uscat. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Conţinutul de humus al cernoziomului cambic din plantaţia de măr de la 

Staţiunea Didactică Timişoara se găseşte în cantităţi mai ridicate în orizontul Amp 
la adâncimea 0-25 cm, respectiv  3,10%, în orizontul Am la adâncimea 25-51 cm, 
cantitatea de humus a fost de 2,64%, iar în orizontul Bv, la adâncimea de 51-70 
cm, cantitatea de humus a fost de 2,32%, în cazul variantei nefertilizate, după cum 
se poate constata din figura 1. 
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Fig. 1. Influenţa îngrăşămintelor minerale şi organice asupra conţinutului în 

humus (%) a solului, în sistemul intensiv 
 
În anul 2003, în orizontul Amp, la adâncimea 0-25 cm, conţinutul de 

humus a cernoziomului cambic, a variat între valorile 3,10% în cazul variantei 
martor şi 3,45%, în cazul variantei b5, cu o medie de 3,34, diferenţa fiind de 0,24% 
faţă de martor; în orizontul Am, la adâncimea 25-41 cm, valorile conţinutului în 
humusului s-au situat între 2,64% în varianta b0 şi 2,84% în cazul variantei b5; în 
orizontul Bv, la adâncimea 51-70 cm, valorile humusului au fost între 2,32% în 
cazul variantei martor şi 2,46%, în cazul variantei b5. 

În anul 2004, în orizontul Amp, la adâncimea 0-25 cm, conţinutul în humus 
s-a situat între 2,86% în varianta martor şi 3,43% în cazul variantei b5; în orizontul 
Am, la adâncimea de 25-51 cm, conţinutul în humus a solului a fost cuprins între 
2,63% în varianta martor şi 2,83% în varianta b5, iar în orizontul Bv, la adâncimea 
51-70 cm, conţinutul în humus a oscilat între 2,31% în varianta martor şi 2,45% în 
varianta b5. 

În anul 2005, în orizontul Amp, la adâncimea 0-25 cm, conţinutul în humus 
s-a situat între 2,78% în varianta martor şi 3,40% în cazul variantei b5; în orizontul 
Am, la adâncimea de 25-41 cm, conţinutul în humus a solului a fost cuprins între 
2,58% în varianta martor şi 2,80% în varianta b5, iar în orizontul Bv, la adâncimea 
51-70 cm, conţinutul în humus a oscilat între 2,12% în varianta martor şi 2,41% în 
varianta b0. 

CONCLUZII 
În urma cercetărilor executate pe cernoziomul cambic, batigleic, ortocalcic 

din plantaţia de măr de la Staţiunea Didactică Timişoara în perioada 2003-2005, s-
au desprins următoarele concluzii: 

- conţinutul de humus al cernoziomului cambic din plantaţie a fost maxim 
în orizontul bioacumulativ, respectiv în orizontul Am (0-25 cm) şi descreşte o dată 
cu adâncimea, fiind maxim pe agrofond mineral + organic şi minim în orizontul Bv 
(51-70 cm), pe agrofond de N70P30K0; 
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- valorile conţinutului în humus oscilează între 2,32-3,46% la adâncimea 0-
20 cm şi scade la 2,12-2,80% la adâncimea 40-60 cm; 

- având în vedere textura solului care este luto-argiloasă, conţinutul în 
humus la acest tip de sol este mic spre mijlociu; 
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Abstract. The article describes the productivity of Slava pobediteleam, Ianvarskoe 

and 1-11-157 (grafted on MM-106 stocks) depending on seven variants of the directional 
formation of the root system of fruit trees. The directional formation of the roots is 
provided by the limitation of their expansion through their cutting. 

Key words: productivity, variety, fruit trees, root system. 
 

INTRODUCERE 
Condiţiile economico-organizatorice, care sunt caracteristice pentru etapa 

actuală de dezvoltare a pomiculturii, impun insistent raţionalizarea tehnologiilor de 
cultivare a pomilor fructiferi. Importante rezerve, în acest aspect, sunt ascunse în 
complexul de procedee agrotehnice legat de sol. În legătură cu faptul că cheltuielile 
energetice necesare pentru îngrijirea sistemelor radiculare ale pomilor sunt mari 
este mai raţional, ca operaţiile tehnologice de întreţinere (îngrijire) a solului de 
îndreptat nu pe toată suprafaţă terenului pe care-l ocupă livada (cum se practică în 
prezent), ci numai pe anumite porţiuni (fâşii). Circumstanţa hotărâtoare, care ne 
obligă să abordăm problema în cauză anume astfel, o constituie ridicarea 
galopantă, din an în an, a preţurilor la carburanţi şi lubrifianţi. După cum se ştie, 
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