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Introducere

Solul prezintă principala bogăţie naturală a Republicii Moldova. Fiecare unitate 
taxonomucă genetică de sol dispune de un anumit potenţial productiv. Solul re ectă 
rezultatul interacţiunii de veacuri dintre apă, aer, roci, vegetaţie, regnul animal dintro 
parte şi vârsta geologică, din altă parte. Deci solul este funcţia factorilor susnumiţi de 
soli care. În sol îşi găsesc adăpost diverse animale, îndeosebi micro- şi mezofauna. 
Solul,  ind un corp natural cu proprietăţi conservatoare, îşi menţine aceste particularităţi 
speci ce chiar şi după valori carea lui pentru cultivarea diferitor culturi agricole. În 
cazul valori cării se modi că vegetaţia spontană (pădurea, covorul ierbos şi a.), biota. 
Factorii de soli care abiotici (clima, relieful, roca) rămân relativ stabilii [11]. 

Diversitatea şi variabilitatea zonală a solurilor condiţionează potenţialul pedologic 
al diferitor unităţi teritoriale regionale. Astfel, determinând potenţialul solurilor 
contribuim decisiv la evaluarea potenţialului geoecologic al landşafturilor, în care solul 
este elementul esenţial. Potenţialul pedologic  poate   apreciat cu ajutorul unui indice 
integru – nota de bonitare [1, 6]. Bonitatea solului poate   calculată şi pentru diferite 
tipuri de pădure, plantaţii vitipomicole, culturi agricole [4-10].

 Nota de bonitare se stabileşte, în primul rând, în baza proprietăţilor solului, 
conform potenţialul lui productiv.

 Calculată pe  ecare sol aparte, nota de bonitare poate în sumă să exprime 
potenţialul pedologic al diferitor unităţi teritoriale.

 În Republica Moldova sistemul de bonitare, bazat pe proprietăţile  zico-
chimice ale solurilor, include 100 de puncte. În calitate de etalon serveşte cernoziomul 
tipic moderat humifer profund luto-argilos care este apreciat cu100 de puncte.

 La baza aprecierii potenţialului pedologic al unităţilor teritoriale a fost pusă 
regionarea pedogeogra că a republicii. Regionarea evidenţiază trei nivele de unităţi 
taxonomice – zonă, raion şi subraion pedogeogra c [2, 3, 12].

 Pentru  ecare areal au fost calculate notele medii de bonitare care au permis 
calcularea indicilui mediu al potenţialului pedologic al  ecărei unităţi teritoriale ( g. 
1,2).

Materiale şi comentarii

Conform regionării pedogeogra ce [2], pe teritoriul Republicii Moldova se 
evidenţiază trei zone, opt districte şi paisprezece raioane cu şapte subraioane.

Pentru  ecare raion pedogeogra c au fost calculate notele medii de bonitare ale 
învelişului de sol (tab. 1).
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Fig. 1. Zonele şi districtele pedogeogra ce

Suprafaţa zonei pedogeogra ce a Silvostepei de Nord (fără suprafaţa localităţilor) 
constituie 1198,4 mii ha. Această zonă ocupă partea de nord a Republicii Moldova. 
Învelişul de sol este prezentat de soluri cenuşii tipice şi molice, de cernoziomuri 
argiloiluviale, levigate şi tipice moderat humifere. În cadrul zonei se evidenţiază 3 
districte, 6 raioane şi 3 subraioane pedogeogra ce. Zona prezintă o silvostepă clasică 
cu păduri şi soluri cenuşii pe culmele dealurilor şi cernoziomuri pe pante şi terase. În 
cadrul zonei se evidenţiază raionul 3 stepic, în care predomină cernoziomurile tipice 
formate în condiţii de stepă, nota medie de bonitare a cărora este de 100 de puncte. 
Suprafaţa solurilor moderat humifere cu note de bonitare de 80–100 puncte constituie 
263,3 mii ha. Aceste caracteristici determină cea mai mare notă medie de bonitare a 
solurilor dintre cele trei zone pedogeogra ce ale republicii şi constituie 68,9 puncte.

Zona Pădurilor Codrilor (496,4 mii ha) ocupă partea centrală a republicii, între 
zona de Nord şi zona de Sud. Ea reprezintă o unitate geomorfologică speci că, aproape 
muntoasă cu relief fragmentat, cu păduri de gorun şi fag, cu soluri brune şi cenuşii. 
Zona respectivă se divizează în două districte (4 şi 5) şi 4 raioane pedogeogra ce. În 
cadrul zonei se evidenţiază nucleul central (raionul 7) şi periferia (8, 9, 10) cu diferit 
potenţial pedologic. Nota medie de bonitare a zonei constituie 58,65 puncte.

La sud de zona Pădurilor Codrilor se răspândeşte zona Stepei Câmpiei de Sud 
cu predominarea cernoziomurilor tipice slab humifere şi carbonatice. Zona include 3 
districte, 4 raioane şi 4 subraioane pedogeogra ce. Relieful este relativ fragmentat, 
dealurile care continuă Colinile de Sud ale Codrilor spre sud devin mai joase, trecând 
în platouri. 
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Fig 2. Raioanele pedogeogra ce

Tabelul 1. Notele medii de bonitare a solurilorle raioanelor şi subraioanelor 
pedogeogra ce ale Republicii Moldova

Raionul, subraionul pedogeogra c
Suprafaţa, 

mii ha (fără 
localităţi)

Nota de 
bonitare

1 2 3
1. Raionul solurilor cenuşii, cernoziomurilor argiloiluviale şi le-
vigate ale silvostepei Podişului de Nord

246,6 74,0

2. Raionul cernoziomurilor tipice şi levigate ale Silvostepei 
Dealurilor Prutului Mijlociu

131,0 68,0

3. Raionul cernoziomurilor tipice ale Stepei Câmpiei Bălţilor 269,3 75,0
3a.  Subraionul cernoziomurilor tipice şi solurilor soloneţizate 
ale Stepei Dealurilor Ciulucului

58,0 60,9

3b.  Subraionul cernoziomurilor tipice şi levigate ale Silvostepei 
Dealurilor Soloneţului

76,5 65,6

3c. Subraionul cernoziomurilor tipice slab humifere şi carbon-
atice ale Stepei teraselor Prutului Mijlociu

51,6 55,3

4.  Raionul cernoziomurilor levigate, tipice şi solurilor cenuşii 
ale Silvostepei Dealurilor Sorocii

73,7 66,0

5.  Raionul cernoziomurilor levigate, argiloiluviale şi solurilor 
cenuşii aleSilvostepei Dealurilor Rezinei

232,7 61,3
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Tabelul 1. Continuare

1 2 3
6.  Raionul cernoziomurilor tipice şi carbonatice ale Stepei 
Câmpiei Nistrului Mijlociu

158,0 71,6

Suprafaţa totală a Zonei Silvostepei de Nord 1198,4 68,9
7.  Raionul solurilor brune şi cenuşii ale Pădurilor Podişului Co-
drilor

92,4 50,7

8.  Raionul solurilor cenuşii şi cernoziomurilor levigate ale Sil-
vostepei Colinelor Codrilor

244,4 59,3

9.  Raionul cernoziomurilor levigate, tipice şi solurilor cenuşii 
aleSilvostepei Dealurilor Sud-Estice ale Codrilor

107,2 65,4

10.  Raionul cernoziomurilor tipice şi levigate ale Silvostepei 
Dealurilor periferiei Vestice a Codrilor

51,8 55,8

Suprafaţa totală a Zonei Pădurilor Podişului Codrilor 496,4 58,65
11.  Raionul cernoziomurilor tipice slab humifere şi levigate ale 
Silvostepei xero te a Câmpiei de Sud

336,1 65,7

11a.  Subraionul cernoziomurilor tipice slab humifere şi carbon-
atice ale Stepei teraselor Nistrului

61,8 65,2

12.  Raionul cernoziomurilor levigate şi tipice ale Silvostepei 
Dealurilor Tigheciului

61,8 62,9

13.  Raionul cernoziomurilor tipice slab humifere şi carbonatice 
ale Stepei Câmpiei Sudbasarabene

330,0 61,7

13a.  Subraionul cernoziomurilor carbonatice şi solurilor aluvi-
ale ale Văii Prutului Inferior

155,3 65,0

13b.  Subraionul cernoziomurilor carbonatice ale Stepei Câmp-
iei Dunărene

75,1 60,2

13c.  Subraionul cernoziomurilor carbonatice şi solurilor aluvi-
ale ale Văii Nistrului Inferior

64,5 58,4

14.  Raionul cernoziomurilor carbonatice şi tipice slab humifere 
ale Stepei Câmpiei Nistrului Inferior

147,7 67,2

Suprafaţa totală a Zonei Câmpiei de Sud 1232,3 63,8
Suprfaţa totală a RepubliciiMoldova 2964,7 65,41

Potenţialul pedologic al unităţilor teritoriale (raioanelor şi subraioanelor) este 
relativ uniform şi se încadrează în notele de bonitare 60–67 de puncte, cu excepţia 
subraionului văii Nistrului inferior 13-c (58,4 puncte). Nota medie a zonei constituie 
65,41 puncte.

Concluzii

Potenţialul pedologic al unităţilor teritoriale geogra ce poate   calculat prin 
notele de bonitare ale solurilor. Notele medii de bonitare ale solurilor raioanelor şi 
subraioanelor pedogeogra ce au permis calcularea indiciului mediu pentru  ecare zonă 
pedogeogra că.

Potenţialul pedologic al Zonei Silvostepei de Nord constituie 68,9 puncte, a Zonei 
Pădurilor Codrilor – 58,65 puncte şi al Zonei pedogeogra ce a Câmpiei de Sud – 63,8 
puncte.

Indicii medii de bonitare ai solurilor zonelor pedogeogra ce formează potenţialul 
pedologic al republicii. 
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Nota medie de bonitare a solurilor pentru întreaga suprafaţă a Republicii Moldova 
constituie 65,41 puncte.
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Introducere

Condiţiile biogeogra ce ale Republicii Moldova sunt variabile. Relieful accidentat, 
condiţiile climatice diverse, multitudinea rocilor parentale, diversitatea vegetaţiei şi alţi 
factori au condiţionat formarea unui înveliş de sol tot atât de variabil. La cele enumerate 
vom mai adăuga că, conform teoriei fondatorului ştiinţei despre sol Dokuceaev, pe 
teritoriului Republicii Moldova se manifestă şi diferenţierea zonală a solurilor. În 
centrul Moldovei, pe Podişul Codrilor, pe cele mai mari altitudini ale reliefului s-au 
format soluri brune, în regiunile deluroase – cenuşii. Pe restul suprafeţei republicii, sub 
vegetaţia ierboasă a pajiştilor şi protostepelor, s-au format cernoziomurile, inclusiv cele 
tipice moderat humifere şi slab humifere, iar în partea de sud, sub vegetaţia stepelor 
xero te – cernoziomurile tipice slab humifere şi cernoziomurile carbonatice [2, 8, 9].

Solurile au calităţi şi capacităţi productive diferite. Potenţialul productiv al solurilor 
este exprimat prin nota de bonitare [1, 4, 5, 6].


