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IMPACTUL REGIMURILOR DE UMIDITATE A SOLULUI ASUPRA 
DIRECŢIEI PROCESULUI DE SOLIFICARE A CERNOZIOMULUI 

TIPIC MODERAT HUMIFER
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Dezvoltarea societăţii umane presupune neapărat şi o creştere cantitativă şi 
calitativă a producţiei agricole. În Republica Moldova se încearcă rezolvarea acestei 
probleme prin aplicarea unor acţiuni şi procedee, care în mod direct vizează numai 
cultura agricolă. Această abordare unilaterală a condus la efecte negative asupra solului, 
cum ar fi dehumificarea, decalcifierea, eroziunea, hleizarea secundară etc. [1-3, 6, 8 - 
13, 16, 18]. 

Cercetările efectuate au caracter activ numai asupra culturilor agricole, pe când 
asupra solului caracterul lor este pasiv. Spre exemplu, utilizarea irigării. Cercetările în 
această direcţie se axează numai spre sporirea recoltelor culturilor agricole, iar solul, 
asupra căruia se aplică, nu este studiat detaliat, ori se evaluează numai ca consecinţă a 
impactului. În opinia noastră, cercetările trebuie să fie direcţionate asupra ecosistemului 
solului în totalitate, cu toate interrelaţiile dintre componentele lui energetice, vizând 
îmbunătăţirea stării ecologice a solului şi stabilirea nivelului optim al impactului, care 
nu ar conduce la destabilizarea echilibrului ecologic al acestuia.

De aceea, investigaţiile ecopedologice necesită monitorizarea modificării 
ecosistemului solului la acţiunea regimului de umiditate cu diferit grad de intensitate.
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Având în vedere capacitatea mare de tampon a cernoziomurilor este necesar 
ca factorii şi procesele responsabile de stabilitatea ecosistemului în ansamblu să fie 
estimaţi şi monitorizaţi.

Analizând rezultatele cercetărilor efectuate [17, 15, 14], concluzionăm, că 
investigaţiile trebuie să fie axate pe următorii factori şi procese:

- activitatea microbiologică din sol;
- dinamica proceselor de oxido-reducere;
- bilanţul apei în sol;
- condiţiile de nitrificare şi descompunere a componentei minerale a solului;
- productivitatea ecosistemului. 

Scopul cercetărilor constă în elucidarea consecinţelor impactului diferitor 
regimuri de umiditate asupra ecosistemului solului şi posibilităţile de îmbunătăţire a 
stării lui ecologice.

Metodica cercetărilor

Cercetările se efectuează în lizimetre de câmp cu sol (cernoziom tipic moderat 
humifer argilo-lutos: argila fizică – 52%, nisip fizic – 48%) cu structura deranjată. 
Fiecare lizimetru este constituit din vas (Ø=40 cm, h=55 cm), sol şi aparate de măsurare 
şi control (fig. 1). 

Studiul implică şase regimuri de umiditate în trei repetări, variabile fiind atât 
nivelul inferior al umidităţii cât şi cel superior: 

(0,7-0,8)CC;  (0,7-0,9)CC;  (0,7-1,0)CC;- 
(0,8-0,9)CC;  (0,8-1,0)CC;- 
(0,9-1,0)CC,- 

unde: - CC – capacitatea de câmp a solului;

- cifrele din paranteze indică limita inferioară şi superioară a umidităţii solului 
pentru fiecare variantă luată în cercetare.

Menţinerea regimurilor de umiditate cercetate în limitele menţionate se efectuează 
cu ajutorul tensiometrelor. 

Activitatea microbiologică în sol este monitorizată după conţinutul dioxidului de 
carbon (CO2) în aerul din sol, care se determină cu ajutorul unui aparat electric propus 
de [4].

În calitate de indicator al direcţiei proceselor de oxidare şi reducere serveşte 
dinamica reacţiei (pH) soluţiei solului şi condiţiile de nitrificare. Pentru aceasta soluţia 
solului se extrage cu ajutorul capsulelor de ceramică prin vacuumare.

După fiecare udare (mineralizarea apei – 335 mg/dm3, pH – 7,6) şi/sau  cădere 
a precipitaţiilor atmosferice se efectuează controlul şi extragerea apei percolate cu 
ajutorul captatoarelor speciale instalate pe fundul fiecărui vas.

La sfârşitul perioadei de vegetaţie se determină recolta culturii agricole şi masa 
ei organică aeriană totală.
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Rezultate şi discuţii

Stabilitatea ecosistemului solului este funcţie de un întreg complex de factori 
pedogenetici şi starea actuală a evoluţiei genetice, care prin aportul diferitor cantităţi de 
ioni dizolvaţi, ca urmare a proceselor  chimice şi biochimice, conferă mediului din sol 
un caracter neutru, acid ori alcalin, exercitând multiple acţiuni de importanţă decisivă 
asupra proceselor de solificare şi nutriţie a plantelor. În mod special ne putem referi la 
aşa factor pedogenetic cum este regimul de umiditate a solului.

In solul investigat concomitent cu creşterea umidităţii solului scade pH-ul soluţiei 
lui, semnificativă fiind micşorarea în cazul regimului (0,7-1,0)CC (pH-ul soluţiei solului 
în regimul de umiditate natural este de cca 7,65) (fig. 2).

Figura 1. Schema 
instalării aparatelor 

de măsură şi control în 
lizimetrie
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Figura 2. Dinamica pH-ului soluţiei solului în dependenţă de regimurile 
de umiditate a solului.

Conform cercetărilor Kauricev I. S. [7] potenţialul reacţiilor de oxido-reducere 
este în raport invers proporţional valorii pH-lui soluţiei solului. Deci, din experiment 
reiese că redox-potenţialul soluţiei solului creşte odată cu mărirea umidităţii lui.

În rezultatul micşorării pH-lui are loc desorbţia Ca2+ (fig. 3) din complexul 
adsorbtiv al solului. Curentul de apă descendent, care se formează preponderent în 
regimurile (07-1,0)CC, ... , (0,9-1,0)CC, transportă acest cation în straturile inferioare 
ale solului şi/sau direcţionat în apele de drenaj sau freatice, astfel cantitatea ionilor de 
calciu  importanţi pentru sol descreşte.

Figura 3. Dinamica concentraţiei ionilor de calciu în soluţia solului 
în dependenţă de regimurile de umiditate

Regimul de umiditate poate influenţa procesul de solificare, atât pozitiv cât şi 
negativ, prin acţiunea lui directă asupra biotei solului şi a constituentului mineral. 
Pentru a evidenţia posibilitatea limitării şi caracterul acestei influenţe s-a determinat 
concentraţia  CO2  în  aerul  din  sol  pentru  diferite regimuri de umiditate a solului 
(fig. 4).

Reieşind din figura 4 cantitatea maximă de CO2 se elimină în regimul (0,7-0,9)
CC, ceea ce denotă, că în cazul menţinerii unui astfel de regim de umiditate procesele 
biologice şi chimice, ce au loc în sol au o intensitate optimă. Regimurile de umiditate 
în stânga acestui optim au tendinţă pozitivă de influenţă asupra procesului de solificare 
(aerare, procesele de oxido-reducere au tendinţă de oxidare, schimbul de substanţe  este 
optim etc.), iar cele din dreapta lui – tendinţă negativă (anaerobioză periodică, procesele 
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de oxido-reducere au tendinţă de reducere, schimb de substanţe lent etc.).
O importanţă  deosebită  pentru  creşterea plantelor şi dezvoltarea 

microorganismelor din sol o are şi conţinutul total de azot mineral în soluţia solului 
(fig. 5).

Figura 4. Dinamica concentraţiei CO2 în aerul din sol în dependenţă de regimurile 
de umiditate a solului.

Figura 5. Dinamica concentraţiei azotului mineral în soluţia solului în funcţie de 
regimurile de umiditate ale solului.

Conţinutul maxim de azot mineral şi cele mai bune condiţii de nitrificare (fig. 6), 
luând în consideraţie şi recolta maximă obţinută, se constată în varianta (0,7-0,9)CC. 

Figura 6. Dinamica condiţiilor de nitrificare în soluţia solului în dependenţă de 
regimurile de umiditate a solului.
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Un loc aparte îl ocupă procesul de alterare a componentei minerale a solului în 
funcţie de regimul de umiditate (fig. 7), evaluat după conţinutul de siliciu în soluţia 
solului. 

Fig. 7. Dinamica concentraţiei ionilor de Si în soluţia solului în dependenţă de 
regimurile de umiditate.

Se observă tendinţa de intensificare a procesului de descompunere a componentei 
minerale a solului pe măsura creşterii umidităţii. Considerăm acest proces, în principiu, 
benefic, deoarece îmbunătăţeşte capacitatea de adsorbţie a complexului organo-mineral 
al solului. Având în vedere că, începând cu regimul (0,7-1,0)CC în direcţia măririi 
umidităţii regimurile de umiditate sunt percolative, coloizii de silice formaţi - iluviaţi în 
adâncime, formând orizonturi iluviale ce împiedică drenarea naturală a apei. În rezultat 
solul sărăceşte în argilă, ceea ce conduce la înrăutăţirea stării complexului lui adsorbtiv, 
determinantă pedoecologică de importanţă primordială.

La interacţiunea dintre conţinutul mineral şi organic pe de o parte, şi masa 
culturilor agricole pe de altă parte, se constituie un echilibru, care se manifestă prin 
rezerva de humus din sol, cantitatea căreia depinde de biomasa obţinută, de condiţiile 
climatice etc. Interdependenţa dintre cantitatea recoltei şi regimurile de umiditate 
(condiţiile climatice) sunt prezentate în fig. 8. 

Figura 8. Dinamica recoltei culturii agricole (grâul de toamnă) în dependenţă de 
regimurile de umiditate.

Datele din figura 8 denotă, că recolta maximă se obţine la regimul de umiditate 
(0,7-0,9)CC, ceea ce infirmă recomandările Institutului din Tiraspol de cercetări în 
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domeniul agriculturii [5, 17], precum că regimurile (0,7-1,0)CC şi (0,8-1,0)CC sunt 
optime.

În ceea ce priveşte o potenţială poluare a mediului ambiant cu pesticide 
şi fertilizanţi minerali, organici şi influenţa lor asupra pânzei freatice, precum şi 
probabilitatea salinizării secundare şi a., poate fi caracterizată prin informaţia  din 
figura 9. 

Figura 9. Dinamica pierderilor de apă prin percolare în dependenţă de regimurile de 
umiditate (conform limitelor de jos ale lor).

Reiese, că odată cu mărirea gradului de umiditate a solului cantitatea de apă 
percolată creşte şi atinge 25-30% din norma aplicată. Aceasta se explică prin capacitatea 
solului de a încorpora şi a menţine inclusiv şi apa din precipitaţii, în funcţie de regimul 
de umiditate menţinut.

În baza acestei particularităţi a solului, regimurile de umiditate cercetate pot fi 
clasificate după cum urmează: (0,7-0,8)CC > (0,8-0,9)CC > (0,7-0,9)CC > (0,7-1,0)CC 
> (0,8-1,0)CC > (0,9-1,0)CC.

Adică, cu cât umiditatea solului este mai mare, cu atât capacitatea lui de menţinere 
a apei din precipitaţii este mai mică, iar riscul de poluare a apelor freatice şi celor de 
suprafaţă creşte.

Rezultatele cercetărilor demonstrează importanţa regimului de umiditate în 
procesul de solificare, având un caracter dublu ca factor şi determinantă ecologică, 
influenţând sau condiţionând existenţa altor factori şi determinante ecologice ale solului 
(substanţe nutritive accesibile, pH-ul, aerul, căldura, consistenţa, microorganismele şi 
majoritatea proceselor fizico-chimice şi biochimice).

Concluzii

1. Umiditatea solului cercetat chiar în limitele intervalului ei productiv (0,7...1,0)
CC are un domeniu (0,7-0,9)CC în care activitatea microbiologică este maximă şi optimă 
pentru majoritatea proceselor bio-fizico-chimice, care au loc în solificare. Devierea 
umidităţii mai sus sau mai jos de (0,7-0,9)CC conduce la diminuarea intensităţii 
microbiologice în sol şi la perturbarea echilibrului ecologic al acestuia.

2. Menţinerea umidităţii solului la nivele mai înalte decât cel optim, (0,7-0,9)CC, 
conduce la condiţii anaerobe periodice, la micşorarea pH-lui soluţiei solului, la desorbţia 
activă a cationilor de Ca2+ şi levigarea acestora în apele freatice. Drept rezultat, poate 
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avea loc atât dehumificarea cât şi modificarea structurii solului. 
3. Varianta de umiditate (0,7-0,9)CC este optimă atât pentru conţinutul de azot 

mineral în soluţia solului cât şi pentru menţinerea condiţiilor optime în procesul de 
nitrificare.

4. Regimul de umiditate (0,7-0,9)CC întruneşte cele mai bune condiţii ecologice 
pentru formarea recoltelor maxime ale culturilor agricole şi infirmă recomandările altor 
autori [5, 17].

5. Concomitent cu creşterea umidităţii solului procesul de descompunere a 
componentei minerale se intensifică, neavând însă un regim cu un punct  optim şi 
pentru alegerea regimului de umiditate optim se poate reieşi din rezultatele relaţiilor lui 
cu ceilalţi factori cercetaţi în experienţă.

6. Modificând regimul de umiditate a solului (irigare, desecare, drenaje, tehnologii 
agrotehnice), este necesar să se ţină cont de limitele lui optime, în care procesul de 
solificare are o influenţă pozitivă asupra stabilităţii echilibrului ecologic al solului. Din 
acest punct de vedere graniţele optime ale regimului de umiditate sunt 0,7CC – limita 
de jos şi 0,9CC – limita de sus.
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UTILIZAREA INDICELUI PLUVIOMETRIC ANGOT ÎN 
STUDIUL REGIMULUI PRECIPITAŢIILOR ATMOSFERICE DE PE 

TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA
Puţuntică Anatolie 

universitatea	de	stat	Tiraspol	(cu	sediul	la	chişinău)

Întroducere 

Indicele pluviometric Angot, se foloseşte pentru evidenţierea caracteristicilor 
variaţiei anuale a precipitaţiilor atmosferice şi, mai cu seamă, pentru determinarea 
tipurilor de variaţie a acestora în cursul anului. Se evidenţiază, în felul acesta, intervalele 
ploioase (k>1) şi intervalele secetoase (k<1) [1,2].

În funcţie de numărul de zile din lună, se calculează, pentru fiecare din an 

raportul: ,
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q-  – cantitatea medie zilnică de precipitaţii dintr-o anumită lună;
n-  – numărul de zile din luna respectivă;
Q- – cantitatea medie multianuală de precipitaţii;
365-  – numărul de zile dintr-un an.
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În funcţie de valorile obţinute, s-au atribuit calificativele de lună ploioasă – 
pentru valorile supraunitare – şi lună secetoasă, pentru valorile subunitare.

Materiale şi metode

Pentru a verifica indicele Angot în condiţiile Republicii Moldova, au fost selectate 
datele precipitaţiilor de la trei staţii meteorologice reprezentative (Briceni, Chişinău, 
Cahul), pentru un an ploios 1966 şi altul secetos - 2000 (tab. 1, 2). Analizând valorile 
din tabelul 1 observăm că aproape tot timpul anului la cele 3 staţii k > 1, deci lunile au 
primit calificativul ca fiind ploioase şi doar începutul toamnei a fost uşor secetos.


