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During the period 2007 studies were performed to determine the 
influence of some tillage systems on the pedomorphological parameters of  
cambic chernozems with fine texture. Three treatments were compared: 20 
cm ploughing, paraplow- rotary harrow and disk harrow. A distinction was 
made between two zones for each treatments: non compacted and slight 
compacted by mechanical equipment. The morphological features estimated 
in the field refer to the type of the structure, size of the structural aggregate 
and uniformity of the root distribution. In the slightly and medium  
compacted layers theplant are mainly distributed on the surface of the 
structural aggregates. 
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În mod frecvent practicarea unei agriculturi intensive are ca efect degradarea 
unor însuşiri fizice, chimice şi biologice ale solurilor. În România a fost practic 
generalizat sistemul de lucrare convenţională a solului bazat pe efectuarea anuală a 
arăturii cu întoarcerea brazdei. Această generalizare a avut ca efect scăderea 
rezervei de humus, prin intensificarea proceselor de mineralizare a materiei 
organice ca urmare a măririi macroporităţii stratului arat al solurilor, micşorarea 
hidrostabilităţii agregatelor structurale, creşterea vulnerabilităţii solurilor la 
degradarea prin compactare, eroziune etc. Cercetările referitoare la influenţa 
diferitelor sisteme de lucrare asupra unor însuşiri fizice chimice şi biologice ale 
solurilor precum şi efectul remanent al acestor sisteme au fost efectuate de 
Canarache (1990, 2005), Dumitru şi colab. (1999) Jităreanu şi colab. (2004, 2006), 
Feiza şi colab. (2006), Guş şi colab. (2002, 2005, 2008), Mihalache şi colab. (2008) 
etc. Necesitatea elaborării unor tehnologii agricole performante de cultivare a 
plantelor a impus iniţierea unor cercetări privind influenţa diferitelor sisteme de 
lucrare a solurilor asupra unor indicatori pedomorfologici şi fizici ai părţii 
superioare a profilului de sol. În această lucrare sunt prezentate unele aspecte 
referitoare la modificarea unor indicatori pedomorfologici şi fizici ai solului, 
experimentate în trei sisteme de lucrare ale acestora (arat la 20 cm, lucrat cu 
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paraplow şi prelucrat cu grapa cu discuri), în vederea evidenţierii heterogenităţii 
morfologice a orizonturilor. 

MATERIAL ŞI METODĂ 
Studiul de caz a fost efectuat în ferma staţiunii didactice şi experimentale 

Ezăreni, în toamna anului 2007, pe un cernoziom cambic cu textură fină. Descrierea 
morfologică a profilului de sol s–a făcut pe baza indicatorilor pedomorfologici prezentaţi 
în metodologia elaborării studiilor pedologice (vol. III, I.C.P.A., 1987). În scopul 
evidenţierii efectului diferitelor sisteme de lucrare a solului asupra unor indicatori 
pedomorfologici s-au deschis mai multe secţiuni trasversale perpendiculare pe sensul 
de deplasare a maşinilor agricole şi până la adâncimea de 40–50cm. Notaţiile unor 
orizonturi pedogenetice prevăzute în metodologia elaborării studiilor pedologice sau în 
alte surse bibliografice mai recente (Florea, 2003; Raducu, 2005) precum şi notaţiile noi 
elaborate în vederea evidenţierii heterogenităţii morfologice a orizonturilor sau 
suborizonturilor de sol prelucrate prin lucrări mecanice sunt următoarele: Ap – orizontul 
bioacumulativ de acumulare a humusului (A), prelucrat prin lucrări mecanice de arătură 
(Florea, 2003); Aph – cel mai tasat orizont dintre cele afectate de lucrări agricole 
(Raducu, 2005); Apd - partea superficială a solului prelucrată cu grapa cu discuri în 
vederea pregătirii patului germinativ; Apb – fragmente sau bulgării de sol din cadrul 
stratului arat care au dimensiuni mai mari de 8- 10 cm; Atp – stratul îndesat (subiacent 
stratului arat) format din cauza executării repetate a arăturii la aceeași adâncime 
denumit și talpa plugului (Florea, 2003). 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 

În urma descrierii morfologice a solului a fost diagnosticat ca cernoziom 
cambic mezocalcaric regradat, adâncimea de apariţie a carbonatului de calciu fiind 
de 78 cm. Cernoziomul cambic are o textură „lut argilos” reacţia slab acidă în 
stratul arabil, iar volumul edafic util este mare. Prezenţa galeriilor (cervotocine) 
rezultate în urma activităţii lumbricidelor contribuie la mărirea permeabilităţii 
solului  pentru apă şi aer, favorizând infiltrarea mai rapidă a apei. Solul a evoluat 
atât sub influenţa vegetaţiei forestiere cât şi a celor de fâneaţă şi cultivate. 
Grosimea mai mică a orizontului humifer cu circa 15 cm faţă de cernoziomurile 
cambice zonale şi prezenţa cornevinelor atestă evoluţia polifazică a acestor soluri. 

Influenţa arăturii de 20 cm asupra unor indicatori pedomorfologici 
Aspectul morfologic al secţiunii transversale a solului în luna august 2007, 

din varianta în care în toamna anului 2006 solul a fost arat la 20 cm, este redat în 
fig. 1. Cu toate că lunile de primăvară şi vară au fost extrem de secetoase, 
indicatorii pedomorfologici ai solului din secţiunea transversală indică în partea 
superioară a solului existenţa a două zone cu stări de afânare deferite. Îngheţurile 
din timpul iernii nu au contribuit la mărunţirea fragmentelor de sol reprezentaţi prin 
bulgări (Apb) întrucât conţinutul de apă din stratul arabil a fost scăzut. Între 
fragmentele cu structură masivă (Apb) existente atât în orizontul Ap1 cât şi în 
stratul arat prelucrat numai prin lucrări de arătură la adâncimea de 20 cm (Ap2) 
solul se prezintă afânat, fapt confirmat şi de distribuţia  uniformă a rădăcinilor 
fasciculate de grâu. Valorile densităţii aparente ale fragmentelor cu structură 
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Figura 1. Secţiunea transversală cu stratul arat (Ap1 şi Ap2) şi orizontrile pedogenetice Am si 

AB în varianta arat la 20 cm. (Valorile densităţii aparente sunt redate în căsuţe 
dreptunghiulare). 
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masivă cuprinse între 1,47 şi 1,63g/cm3 încadrează solul în clasa de afânare-tasare 
„moderat” şi respectiv puternic tasat. Orizontul subiacent stratului arabil este slab 
tasat, valoarea medie a densităţii aparente fiind de 1,37g/cm3. 

Influenţa lucrării solului cu paraplow asupra unor indicatori 
pedomorfologici 

In cadrul secţiunii transversale executate perpendicular pe direcţia de 
efectuare a lucrărilor agricole din varianta paraplow+freza cu rotor vertical, se 
constată heterogenitatea mare a indicatorilor pedomorfologici si inclusiv a gradului 
de afânare al solului.  

Distribuţia rădăcinilor este neuniformă fiind localizate pe fisurile formate, 
fapt constatat numai în anii extrem de secetoşi. Heterogenitatea mare a gradului de 
afânare este confirmată şi de valorile diferite ale densităţii aparente înregistrate la 
nivelul aceluiaşi orizont pedogenetic. Aspectul morfologic al secțiunii transversale 
a solului prelucrat cu grapa cu discuri este redată în fig. 2. 
 



Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Iaşi 
 

282 
 

 
Figura 2 Aspectul morfologic al sectiunii transversale executate perpendicular pe 

directia de efectuare a lucrarilor agricole in varianta paraplow+freza cu rotor vertical 
(Ap- straul arabil;Am – orizontul A molic fi = fisuri fine cuprinse între 1-2 cm) 
 

      

Figura 3 Aspectul morfologic al sectiunii transversale executate perpendicular pe 
directia de efectuare a lucrarilor agricole in varianta prelucrată cu grapa cu discuri 

(Apd-stratul arabil prelucrat cu grapa cu discuri; ff –fisuri foarte fine mai mici de 1 cm) 
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Influenţa lucrării solului cu grapa cu discuri asupra unor indicatori 
pedomorfologici 

În partea superioară a secţiunii transversale executate perpendicular pe 
direcţia de înaintare a maşinilor agricole, în stratul mobilizat cu grapa cu discuri 
solul este puternic tasat. Distribuţia rădăcinilor de grâu este neuniformă. Rădăcinile 
s-au format predominant pe direcţia fisurilor formate în urma pierderii apei prin 
procesul de evapotranspiraţie şi a contracţiei solului. Valorile densităţii aparente 
sunt cuprinse între 1,49 şi 1,72g/cm3. Considerăm că aceste valori sunt foarte mari 
şi se datorează micşorării volumului de sol în urma uscării şi formării fisurilor cu 
lăţimea de circa 1,5 cm. Este evident că în condiţiile unui sol uscat trebuie evitată 
această variantă de lucrare a solului în vederea înfiinţării culturii grâului de 
toamnă. Grosimea mică a orizontului de acumulare a humusului (A) de 30 cm se 
datorează efectuării repetate a lucrărilor de arătura la cormana şi formarea în timp a 
unor coame care alternează cu rigole (fig. 3). 

Tabelul 1 
Influenţa sistemelor de lucrare asupra densităţii aparente (g/cm3) la cultura  

grâului de toamnă 

Varianta Adâncimea 
(cm) 

Densitatea aparenta (g/cm3) 
Semănat Vegetaţie Recoltat 

Arat+Disc 
0-10 1,10 1,24 1,29 
10-20 1,21 1,28 1,39 
20-30 1,27 1,34 1,49 

Media 1,20 1,29 1,39 
Paraplow+ 
Freza cu rotor 
vertical 

0-10 1,12 1,25 1,29 
10-20 1,22 1,39 1,42 
20-30 1,37 1,50 1,52 

Media 1,24 1,38 1,41 

Paraplow+Freza 
cu rotor orizontal 

0-10 1,11 1,25 1,30 
10-20 1,21 1,38 1,41 
20-30 1,36 1,49 1,51 

Media 1,23 1,37 1,41 

Cizel+Freza cu 
rotor vertical 

0-10 1,14 1,29 1,31 
10-20 1,29 1,42 1,46 
20-30 1,38 1,47 1,49 

Media 1,27 1,39 1,42 

Disc (2x) 
0-10 1,15 1,34 1,36 
10-20 1,41 1,45 1,49 
20-30 1,49 1,52 1,53 

Media 1,35 1,44 1,46 

In scopul determinării principalelor însuşiri fizice, din profilele executate pe 
fiecare varianta in parte, s-au recoltat probe de sol in aşezare naturala, cu cilindrii 
metalici de 100 cm3, pe următoarele trepte de adâncime: 0-10, 10-20 respectiv 20-
30 cm. Densitatea aparenta (Da) a oscilat pe adâncime si in cursul perioadei de 
vegetaţie in funcţie de sistemul de lucrare utilizat. Astfel, se poate observa din 
datele sintetizate in tab. 1, ca la semănat densitatea aparentă a oscilat pe adâncime 
in funcţie de gradul de mobilizare a solului. In stratul 0-10 cm s-au determinat 
valori cuprinse intre 1,10-1,12 g/cm3 la variantele arat si paraplow, respectiv 1,14–
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1,15 g/cm3-in variantele cizel si disc. In straturile mai adânci indicatorul a oscilat 
intre 1,21-1,41 g/cm3, in funcţie de adâncimea de executare a lucrărilor de bază. În 
cursul perioadei de vegetaţie la adâncimea de 10-20 cm s-a format un strat compact 
cu valori cuprinse intre 1,28-1,45 g/cm3, datorate compactării executate de trecerile 
cu agregatele şi maşinile agricole la întreţinerea culturilor.  

Până la recoltare acest strat s-a compactat mai puţin, valorile oscilând intr-un 
interval mai restrâns (1,39-1,48 g/cm3). Mai puternic s-a compactat stratul de sol 
următor, respectiv 20-30 cm (1,53 g/cm3). Valori scăzute ale densităţii aparente  
s-au înregistrat in varianta arata la 22 cm (1,10-1,49 g/cm3), iar in variantele 
paraplow si cizel s-au obţinut valori medii intermediare intre A22 si varianta lucrată 
cu grapa cu discuri. 

CONCLUZII 

Între fragmentele cu structură masivă (Apb) existente atât în orizontul  
Ap1 cât şi în stratul arat prelucrat numai prin lucrări de arătură la adâncimea 

de 20 cm (Ap2) solul se prezintă afânat, fapt confirmat şi de distribuţia relativ 
uniformă a rădăcinilor fasciculate de grâu. 

Valorile densităţii aparente ale fragmentelor de sol cu structură masivă  
(bulgări) cuprinse între 1,47 şi 1,63g/cm3 încadrează solul în clasa de 

afânare-tasare „moderat” şi respectiv puternic tasat. 
Densitatea aparenta a oscilat pe adâncime si in cursul perioadei de vegetaţie 

in funcţie de sistemul de lucrare utilizat, observându-se pe adâncimea de 10-20 cm 
un strat compact cu valori cuprinse între 1,28-1,45 g/cm3, datorate compactării 
executate de trecerile cu agregatele şi maşinile agricole folosite la efectuarea 
lucrărilor de întreţinere. 
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