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Abstracty: The major concern of agriculture and particularly of 

horticulture is a maximum reduction of energy inputs and an increase of 
biodiversity of the fruit ecosystem in order to avoid soil erosion so that the yield 
and fruit quality to be as high as possible (apple, in our case). The present 
paper describes the effects of soil management system between and along tree 
rows, in a bifactorial experiment for a rather long time (22 years), on biology 
and chemistry soil caracteristics. Our investigation was carried on in a high 
density apple orchard (Golden spur cv.) grafted on MM106,  the experimental 
plots of  the Research Institute for Fruit Growing Maracineni. Arges. The 
experiment was conducted during 2002-2004 on a site with a brown, slightly 
pseudogleyed, moderate eroded soil. 

 
În tehnologia de cultură a pomilor o atenţie deosebită se acordă sistemului 

de întreţinere a solului. 
Odată cu mărirea populaţiei şi reducerea suprafeţelor destinate agriculturii 

s-a trecut la un sistem de cultură a pomilor intensiv şi superintensiv. Acest sistem 
presupune investirea unei cantităţi de energie mai mare pentru întreţinere. În acest 
tip de cultură, la sol se practică mai multe sisteme de întreţinere a solului şi 
anume: desfundarea terenului înainte de înfiinţarea unei livezi, ogor lucrat sau 
înierbat între rânduri, iar pe rând, sol lucrat, înierbat, sau mulcit. 

Înţelenirea totală contribuie la reducerea creşterilor vegetative şi a 
producţiei de fructe la măr. 

Mobilizarea solului duce la modificarea stării fizice a acestuia şi indirect la 
modificarea condiţiilor de umiditate, aeraţie, temperatură, afânare. 

Schimbările produse de afânarea solului îşi fac simţite prezenţa direct sau 
indirect şi asupra vieţii din sol, în special asupra densităţii şi compoziţiei 
populaţiilor de microorganisme. 

Lucrarea de faţă îşi propune să scoată în evidenţă modificările ce au loc in 
sol, pe rândul de pomi şi între rânduri, atunci când este mobilizat în toată perioada 
de vegetaţie, într-o plantaţie intensivă de măr, la soiul Golden Spur. 

MATERIAL ŞI METODA DE CERCETARE 
Experienţa a fost montată la Institutul de Cercetare Dezvoltare Pomicolă, în 

bazinul pomicol al judeţului Argeş într-o plantaţie intensivă de măr, soiul Golden Spur 
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altoit pe MM 106. Plantaţia a fost  înfinţată  în anul 1978 pe un sol brun eu-mezobazic, 
slab pseudogleizat, moderat erodat, la distanţa de 3,6 m între rânduri şi 1,5 m pe rând 
pe un versant cu expoziţie vestică având o înclinare între 6 – 8%. Experienţa a fost 
montată în anul 4 de la plantare (1982) după următoarea schemă experimentală 

FACTORUL A – sistemul de întreţinere a solului între rândurile de pomi cu 
graduările: 

a1 – ogor lucrat realizat prin arături efectuate de regulă toamna după recoltare 
şi discuiri repetate în cursul perioadei de vegetaţie; 

a2 – benzi înierbate realizate prin semănarea de Lolium perenne, cu lăţimea de 
2,4 – 2,6 m amplasate pe mijlocul intervalului dintre rândurile de pomi şi instalate în 
anul II de la plantarea pomilor. 

FACTORUL B – sistemul de întreţinere al solului pe o bandă cu lăţimea de 1– 
1,2 m situată de-a lungul rândului de pomi: 

b1 – ogor lucrat menţinut prin discuiri mecanice şi praşile manuale; 
b2 – mulcit cu material vegetal rezultat din cosirea benzilor înierbate. 
În cadrul experienţei sunt 8 variante, fiecare având 4 repetiţii de câmp.  
V11 - ogor lucrat între rânduri în dreptul variantei mulcite pe rând 
V2 - ogor lucrat pe rând cu ogor lucrat de o parte şi de alta a variantei 
V22 – ogor lucrat între rânduri în dreptul variantei lucrate pe rând 
V4  – ogor lucrat pe rând cu sol înierbat de o parte şi de alta a variantei 
Determinările de laborator ale solului s-au făcut începând cu anul 2002 până în 

2004. 
Pentru fiecare repetiţie de câmp s-a studiat solul de-a lungul a 4 pomi.  
În laborator s-a lucrat cu 3 repetiţii obţinute din proba medie a celor 4 repetiţii 

de câmp. 
Recoltarea probelor de sol s-a făcut pe adâncimea de 0-20 cm, atât de pe 

rândul de pomi cat şi de pe intervalul dintre rânduri, mai exact de pe partea de mijloc 
pentru a exclude din factori pe cel al bătătoririi solului, rezultată în urma trecerii 
utilajelor care realizează lucrările tehnologice de întreţinere.  

S-a adus solul la umiditatea de 18% şi s-a păstrat la temperatură constantă de 
200C în pungi duble de plastic timp de 2 luni, pentru stabilizarea proceselor biotice şi 
enzimatice la nivelul caracteristic al probei de sol. 

Pentru analizele chimice, din probele cernute s-a separat o parte şi s-a expus 
la aer pentru uscare, după care s-a triturat fin într-un mojar şi apoi au intrat în analiză. 

Activităţile biotice şi de producere a biomasei în sol trebuie privite şi exprimate 
ca potenţiale de respiraţie şi de celuloliză. Determinarea respiraţiei potenţiale s-a 
realizat prin măsurarea CO2 respirat (mg CO2/24 de ore/100g sol) prin metoda 
autoalimentarii cu oxigen, Ştefanic, 1994. Determinarea potenţialului celulozolitic s-a 
făcut după principiul metodei Vostrov şi Petrova (1961), determinându-se cantitatea 
procentuală de celuloză biodegradată. 

Potenţialul enzimatic al solului trebuie interpretat ca rezultat al nivelului de viaţă 
din sol, pe o perioadă scurtă de timp, anterioară recoltării probei de sol. 

Analizele pedoenzimatice folosite în această lucrare sunt: 
- potenţialul ureazic al solului; principiul metodei este după Kuprevici (1951) 

determinându-se colorimetric, cu reactivul Nessler, cantitatea de amoniu 
(mg/24h/100g sol s.u.) eliberată enzimatic dintr-o soluţie de uree. 

- potenţialul zaharazic al solului, s-a determinat pe baza cantităţii de glucoză şi 
fructoză (mg/24h/100g sol s.u.) eliberate dintr-o soluţie de zaharoză, prin metoda 
spectrofotometrică (Ştefanic, 1972). 

Determinările agrochimice folosite în această lucrare sunt pH-ul şi conţinutul în  
humus. Măsurarea pH-ului solului presupune determinarea concentraţiei active a 
ionilor de hidrogen în suspensia solului. 
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 Pentru a afla cantitatea de materie organică humificată se multiplică conţinutul 
de carbon organic cu 1,724. Cantitatea de carbon oxidată a fost determinată folosind 
metoda titrimetrică (Rauterberg-Kremus). 

Momentul recoltării probelor a fost în vară (iul.-aug.) pe toţi cei 3 ani (2002-
2004). 

Pentru a deveni comparabili, parametrii diferitelor însuşiri ale unui sol cu cei ai 
altui sol, aceştia au fost convertiţi în valori relative (prin raportarea în procente a 
valorilor absolute în valori procentuale din VEM) conform formulei:  

X%=100*Xa:VEM unde: 
Xa- valoarea absolută 
100- coeficient de transformare la % 
VEM- Valoarea Empirică Maximă pentru solurile agricole din România 
Apoi s-a făcut o medie pe variantă a parametrilor relativi şi datele obţinute le-

am prelucrat statistic folosind testul Duncan. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Comparând valorile medii ale variantelor obţinute în urma prelucrării 

statistice a datelor s-a observat că atât respiraţia solului cât şi celuloliza în 
perioada 2002-2004 nu diferă semnificativ între ele, deci  activitatea vitală a 
acestuia nu diferă semnificativ în nici una dintre variantele lucrate atât pe rând cât 
şi între rânduri (Fig.1). 

Conţinutul de zaharoza în anul 2002-2004, evidenţiat în fig 2 prezintă un 
maxim (20,34%) la varianta V4  cu sol lucrat pe rând încadrat de ogor înierbat de 
o parte şi de alta a variantei şi un minim (6,94%) la varianta V22 de sol lucrat între 
rânduri. Media pe toţi 3 anii a zaharazei diferă semnificativ la varianta V4 
comparativ cu celelalte variante ceea ce înseamnă că activitatea zaharazică în 
această variantă este net superioară.  

Conţinutul în urează al solului nu s-a diferenţiat semnificativ între 
variante. 

În final indicatorul potenţial al activităţii enzimatice (IPAE%), obţinut 
prin realizarea mediei aritmetice între valorile relative ale zaharazei şi ureazei, nu 
a prezentat diferenţieri semnificative între variante (fig.2).  

Activitatea biologică din sol se poate exprima folosind indicatorul sintetic 
biologic (ISB%) (după Ştefanic G,. 1994), care se obţine făcând media între 
Indicatorul Potenţial al Activităţii Vitale şi Indicatorul Potenţial al Activităţii 
Enzimatice. Analizând fig, 3 se observă că nu există diferenţieri semnificative 
între variante privind Indicatorul Sintetic Biologic, deci indiferent dacă solul a 
fost lucrat pe rând sau între rânduri, activitatea biologică din solul variantelor nu 
diferă între ele. 

Determinările chimice făcute asupra solului până în prezent au fost: 
humusul şi pH. 

Studiind solul din punct de vedere chimic s-a obţinut  la varianta lucrată 
pe rând cu ogor înierbat de o parte şi de alta a rândului (V4) un conţinut în humus 
distinct semnificativ mai mare (62,67%) decât la varianta lucrată între rândurile 
de pomi- V11 (47,19%). 



În ceea ce priveşte concentraţia ionilor de hidrogen în suspensia solului, 
pH-ul, acesta este distinct semnificativ mai mare în variantele V11,V22 (59,44%) şi 
V4 comparativ cu varianta V2 (55,58%) (fig.4).  
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Fig.1 Indicatorul Potenţial al Activităţii Vitale a solului în variantele cu 
ogor lucrat (2002-2004) 
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Fig. 2. Indicatorul Potenţial al Activităţii Enzimatice a solului în variantele cu 
ogor lucrat  (2002-2004) 
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Fig. 3. Indicatorul Sintetic Biologic al solului la variantele cu ogor lucrat 
(2002-2004) 
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Fig. 4. Indicatorul Sintetic Chimic al solului la variantele cu ogor lucrat 

(2002-2004) 
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Fig. 5. Indicatorul Sintetic al Fertilităţii la solul din variantele cu ogor lucrat 

(2002-2004) 
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Făcând o medie a celor doi indicatori sintetici, biologic şi chimic, s-a 
obţinut indicatorul sintetic al fertilităţii (ISF%) care este distinct semnificativ mai 
mare (42,24%) la varianta lucrată pe rând cu ogor înierbat de o parte şi de alta a 
variantei (V4) faţă de celelalte variante (fig.5).  

CONCLUZII 
1. Activitatea biologică, exprimată prin indicatorul sintetic biologic, nu 

diferă semnificativ între variante. 
2. Solul din varianta lucrată pe rând cu ogor înierbat de o parte şi de alta a 

variantei (V4) este mai bogat în humus decât solul din varianta lucrată între 
rânduri aflată în dreptul variantei mulcite pe rând (V11) 

3. Solul variantei lucrate pe rând mărginită de ogor înierbat (V4) are un 
indicator sintetic al fertilităţii semnificativ mai mare decât celelalte variante 
lucrate, prin urmare dintre toate variantele studiate, cu sol lucrat pe toată perioada 
de vegetaţie, se recomandă cea cu sol lucrat pe rând şi înierbat între rânduri. 
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