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Abstract: S.C.D.A. Braila effectuated studies and research from 1980
contribuated to establishing Brăila county soil salinization situation and
founded hydromeliorative solution. Same established salinization soil
regimen and distribution of salt on soil profile when are’nt applicated all
set of ameliorative works.
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soils.

soils.

Introducere
Solurile degradate prin sărăturare sunt soluri a căror fertilitate este mult diminuată datorită prezenţei sărurilor solubile
şi/sau a natriului schimbabil în cantitate mare pe profilul solului precum şi a prezenţei apei freatice mineralizate situată la
mică adâncime.
Aceste soluri «poluate» prin sărăturare ocupă în ţara
noastră circa 609 mii ha (Niţu, 1985). Dintre acestea circa 209
mii ha sunt soluri halomorfe (solonceacuri şi soloneţuri), iar
restul sunt soluri afectate de sărăturare (cernoziomuri, soluri
aluviale, lăcovişti, vertisoluri etc.). La aceste suprafeţe se mai
adaugă circa 1.200 mii ha soluri cu potenţial de sărăturare.
Judeţul Brăila cu cele 68 mii ha soluri sărăturate ocupă
locul trei pe ţară după judeţele Tulcea (88 mii ha) şi Timiş (70
mii ha). Această suprafaţă reprezintă circa 19% din suprafaţa
arabilă şi 17% din suprafaţa agricolă a judeţului.
Ameliorarea solurilor sărăturate necesită conform experienţei dobândite atât pe plan mondial cât şi pe plan naţional,
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aplicarea într-un interval de timp, a unui complex de lucrări de
îmbunătăţiri funciare şi măsuri agropedoameliorative, diferenţiat în funcţie de tipul de sărăturare a solului şi de condiţiile
naturale în care sunt amplasate acestea.
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îmbunătăţiri funciare şi măsuri agropedoameliorative, diferenţiat în funcţie de tipul de sărăturare a solului şi de condiţiile
naturale în care sunt amplasate acestea.

Metoda de lucru
Pentru ameliorarea solurilor sărăturate sunt necesare studii
şi cercetări care să fundamenteze soluţiile tehnice şi să
stabilească parametrii de funcţionalitate ai acestora. Totodată,
studiile pedologice efectuate pe solurile sărăturate furnizează
datele necesare stabilirii măsurilor de prevenire a fenomenelor
de sărăturare secundară şi lucrările necesare ameliorării.
Aceste studii şi cercetări pedologice au drept scop:
- identificarea şi delimitarea spaţială a solurilor sărăturate
existente într-un anumit teritoriu şi caracterizarea lor morfologică, fizico-chimică, agroproductivă şi agroameliorativă;
- clasificarea solurilor teritoriului cartat, după proprietăţile
lor folosind o nomenclatură şi principii unitare;
- întocmirea hărţii solurilor în conformitate cu scopul
cercetărilor şi scara hărţii;
- stabilirea clasei ameliorative de teren şi a cerinţelor
ameliorative;
- întocmirea unui raport pedologic în care să fie consemnate observaţiile şi concluziile ştiinţifice şi recomandările de
ordin practic stabilite pe baza cercetărilor de teren şi laborator.

Metoda de lucru
Pentru ameliorarea solurilor sărăturate sunt necesare studii
şi cercetări care să fundamenteze soluţiile tehnice şi să
stabilească parametrii de funcţionalitate ai acestora. Totodată,
studiile pedologice efectuate pe solurile sărăturate furnizează
datele necesare stabilirii măsurilor de prevenire a fenomenelor
de sărăturare secundară şi lucrările necesare ameliorării.
Aceste studii şi cercetări pedologice au drept scop:
- identificarea şi delimitarea spaţială a solurilor sărăturate
existente într-un anumit teritoriu şi caracterizarea lor morfologică, fizico-chimică, agroproductivă şi agroameliorativă;
- clasificarea solurilor teritoriului cartat, după proprietăţile
lor folosind o nomenclatură şi principii unitare;
- întocmirea hărţii solurilor în conformitate cu scopul
cercetărilor şi scara hărţii;
- stabilirea clasei ameliorative de teren şi a cerinţelor
ameliorative;
- întocmirea unui raport pedologic în care să fie consemnate observaţiile şi concluziile ştiinţifice şi recomandările de
ordin practic stabilite pe baza cercetărilor de teren şi laborator.

Rezultate obţinute
De la înfiinţarea S.C.C.A.S.S. Brăila (1980) s-au efectuat
cercetări pedologice pentru caracterizarea solurilor sărăturate, a
celor afectate de sărăturare sau cu potenţial de sărăturare
secundară (în cazul unor amenajări neraţionale sau exploatări
agricole şi ameliorative neraţionale), în Valea Inferioară a
râului Călmăţui, în Câmpia Bărăganului de Nord-Est (Valea
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Iencii) în sistemul de irigaţie Ialomiţa-Călmăţui, în Terasa
Brăilei, în Terasa Viziru, în Lunca Dunării şi în Câmpia joasă a
Siretului.
Aceste cercetări au permis întocmirea unor documentaţii
tehnice şi au asigurat fundamentarea difererenţiată a soluţiilor
de amenajare hidroameliorativă precum şi a tehnologiilor ameliorative şi a sistemului de agricultură ce trebuie practicat în
perioada de ameliorare a acestor soluri.
În Valea Inferioară a Călmăţuiului se întâlnesc soluri
gleice sărăturate, soluri aluviale sărăturate, solonceacuri alcalizate vertice, soloneţuri salinizate şi diferite asociaţii de soloneţuri şi solonceacuri. Solurile menţionate se caracterizează
printr-o mare complexitate fizico-chimică dobândită în procesul pedogenetic, sub influenţa condiţiilor tehnologice, hidrogeologice a activităţii antropice, etc. Teritoriul cercetat s-a
amenajat parţial cu sistem de drenaj închis.
Lucrările ameliorative efectuate asigură colectarea şi evacuarea apelor mineralizate, a soluţiilor saline, din Valea Inferioară a Călmăţuiului, ceea ce asigură protecţia fertilităţii solurilor din teritoriul învecinat (Terasa Viziru), prevenirea proceselor de sărăturare secundară etc.
În Câmpia Bărăganului de Nord-Est, respectiv Valea
Iencii se întâlnesc soluri aluviale salinizate şi/sau alcalizate,
solonceacuri molice, solonceacuri alcalizate şi asociaţii de
solonceacuri şi soloneţuri. Perimetrul cercetat este puternic
afectat pe de o parte de o serie de particularităţi ale învelişului
de sol şi pe de altă parte de caracterul secetos al climei.
Cercetările pedologice efectuate în acest perimetru au stat la
baza stabilirii măsurilor hidro şi agropedoameliorative în
vederea trecerii de la categoria de folosinţă neproductiv la
categoria de folosinţă păşune a suprafeţei respective.
În Câmpia joasă a Siretului (sector Corbu-Nou, Salcia
Tudor, Gulianca) învelişul de sol este reprezentat prin solon-
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ceacuri molice alcalizate vertice, soloneţuri gleice salinizate,
vertisoluri sărăturate şi soluri aluviale sărăturate.
Solurile se caracterizează printr-un conţinut foarte mare
de săruri solubile de tip cloruro-sulfatic, care în adâncime
ajunge până la 2,5% săruri. Caracteristicile negative ale orizonturilor salice sunt accentuate şi imprimă proprietăţi nefavorabile pentru creşterea culturilor agricole şi datorită conţinutului de argilă fizică, care ajunge până la 80%. Condiţiile de
relief depresionare, ape freatice puternic mineralizate sub presiune, prezenţa argilei pe grosimi mari (peste 4 m), imprimă
sectorului cercetat un drenaj intern deosebit de dificil şi cerinţe
deosebite de colectare şi evacuare a soluţiilor saline a apelor
mineralizate, deci atât amenajări speciale de îmbunătăţiri funciare cât şi aplicarea tehnologiilor ameliorative în complex
(afânări adânci, spălarea solurilor, amendarea solului, demineralizarea treptată a apelor freatice).
Studiile efectuate în sectorul Câmpiei inferioare a Siretului au fundamentat soluţiile de stabilire a măsurilor
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de folosinţă păşune, la categoria de folosinţă arabil a suprafeţei
cercetare.
Tot în Câmpia inferioară a Siretului, în incinta îndiguită
Latinu-Vădeni-Brăila (cca 30.000 ha), solurile din perimetru
cercetat reprezintă atât prin tinereţea lor cât mai ales sub
influenţa factorilor cărora s-au format, un mozaic extrem de
complex, începând de la soluri aluviale gleizate, slab, moderat,
puternic salinizate şi/sau alcalizate, până la solonceac.
Perimetrul cercetat reprezintă un teritoriu dintre cele mai
noi şi aproape cele mai joase, cu excepţia Deltei Dunării în care
intervenţia antropică (îndiguire, desecare, drenaj şi irigaţii), au
determinat modificări esenţiale în regimul hidric al solurilor şi
al teritoriului în ansamblu, generând noi procese sau modificând pe cele existente înainte de realizarea lucrărilor
hidrotehnice şi mai ales a celor de îmbunătăţiri funciare.
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În prezent întreg perimetrul este afectat de un procent mai
mare sau mai mic de procese de salinizare şi/sau alcalizare,
ceea ce a demonstrat că pe parcursul celor cca 50 de ani, pe
fondul aplicării incomplete a lucrărilor ameliorative din teritoriu şi a regimului pluviometric deficitar, a avut loc procesul de
sărăturare secundară a solului, ajungând în unele areale până la
solonceac.
Aşa de exemplu, datele din 1951 evidenţiau la Vest de satul
Cotu-Lung, o salinizare slabă, un conţinut de cloruri şi sulfaţi
de 30 şi respectiv 40 mg/100 g sol, iar evoluţia acestor soluri în
această perioadă a fost în sensul acumulării de cloruri şi sulfaţi
pe profilul solului de 160, respectiv 180 mg/100 g sol în partea
superioară a profilului de sol.
Cercetările efectuate evidenţiază oportunitatea elaborării şi
aplicării unor sisteme de agricultură adecvată situaţiei actuale
şi de perspectivă a solurilor. Se are în vedere nu numai sistemul
de lucrare a solurilor, dar şi structuri de culturi capabile să
valorifice întregul potenţial de fertilitate al solului şi să contribuie la menţinerea şi sporirea acesteia.
Şansa mare a solurilor din perimetrul studiat, privind evoluţia lentă a salinizării, o reprezintă stratificarea acestora, care
nu a permis ascensiunea capilară a apelor freatice mineralizate
către suprafaţă.
În interiorul sistemului de irigaţie Ialomiţa-Călmăţui, în
luncile depresionare, lipsite de drenaj natural se întâlnesc
cernoziomuri sărăturate şi/sau alcalizate slab.
Permeabilitatea mare a solurilor nisipoase, pierderile de apă
pe reţeaua de aducţiune în sistem au modificat regimul
hidrologic, ceea ce a condus la înrăutăţirea situaţiei ameliorative.
Cercetările efectuate fundamentează necesitatea sistemului
de desecare şi de drenaj ce se execută pe aceste teritorii,
necesitatea executării tehnologiilor ameliorative care să
scurteze perioada de ameliorare a solurilor.
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În sistemul de irigaţii Terasa Brăilei şi Terasa Viziru, solurile cernoziomuri tipice, vermice, sub influenţa ridicării nivelului freatic, al vehiculării ascendente a sărurilor (din profunzime, din apa freatică) suferă procese de salinizare şi/sau
alcalizare.
Cercetările efectuate avertizează asupra evoluţiei nedorite a
acestor soluri, fundamentează proiectarea unor amenajări de
îmbunătăţiri funciare, a tehnologiilor ameliorative şi agricole
menite să combată procesele de sărăturare secundară.
Cercetările din Câmpia joasă a Siretului au fundamentat
amenajările agropiscicole, tip zona Corbu, pe soloneţuri salinizate şi solonceacuri alcalizate. Acestea au stabilit durata
folosinţei piscicole care să asigure desalinizarea şi desalcalizarea stratului de răspândire a rădăcinilor precum şi
condiţiile de utilizare a acestor terenuri şi introducerea lor in
circuitul agricol.
Au fost stabilite tehnologiile ameliorative ce trebuie
aplicate în timpul folosinţei piscicole, respectiv a sistemului de
agricultură sub folosinţe agropiscicole.
Pe viitor se impune formarea unui colectiv mai larg de
lucru care să inventarieze în prima etapă toate solurile
sărăturate din judeţul Brăila şi zona de influenţă a unităţii (jud.
Vrancea şi Galaţi), urmând ca în paralel această acţiune să se
desfăşoare şi în restul ţării cu concursul celorlalte unităţi
colaboratoare (O.J.S.P.A. şi I.C.P.A.), astfel încât, situaţia
solurilor sărăturate din ţară să fie adusă la zi.
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Concluzii
Studiile şi cercetările efectuate la S.C.D.A Brăila începând
din anul 1980, au adus contribuţii la evidenţierea şi răspândirea
solurilor sărăturate din judeţul Brăila, au stat la baza stabilirii
măsurilor hidroagropedoameliorative în cadrul unor proiecte de
îmbunătăţiri funciare.
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De asemenea, s-a stabilit evoluţia solurilor sărăturate care
arată că prin aplicarea incompletă a lucrărilor de îmbunătăţiri
funciare şi pe fondul unui deficit pluviometric, solurile
evoluează negativ în sensul creşterii şi acumulării acestora în
partea superioară a profilului de sol.
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