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Tehnologiile existente de îmbunătăţire a regimului hidro-termic şi nutritiv al solurilor  
deseori nu numai că nu recuperează cheltuielile efectuate, ci pot influenţa negativ direcţia 
proceselor de solificare şi deci şi fertilitatea lor potenţială şi efectivă. De aceea este necesară o 
revizuire a principiilor şi tehnologiilor existente de influenţă asupra regimului hidro-termic şi 
nutritive al cernoziomurilor. 

În calitate de abordare calitativ nouă propunem aplicarea concepţiei energetice de 
solificare cu ajutorul căreia se poate descrie mai obiectiv procesele de pedogeneză. 

În baza cercetărilor efectuate în această direcţie de mai mulţi cercetători se poate 
conclude că cel mai adecvat criteriu în acest sens este „indicele aridităţii” propus de M.I.Budâko: 

                                      _ 
R=R/L P,                                    (1) 

           _ 
unde , R- bilanţul radiaţional; L – căldura latentă de evaporare; P- precipitaţiile atmosferice. 

Acest indice descrie procesul de pedogeneză prin următoarea relaţie: 
                                                               _  

Q=R e exp (- α R),                      (2) 
unde,   α - coeficient ce arată starea suprafeţei solului. 

În afară de aceasta, regimul  hidro-termic se află în strînsă  corelare şi cu proprietăţile 
hidro-fizice, fizico-chimice, a fertilităţii solurilor: 
                                                _ 

R=f (Q,A,S,G, ρ, etc.),                  (3) 
unde, A- productivitatea agrocenozelor; S – scurgerea de  suprafaţă; G - apa percolată, ρ  -  
proprietăţile solului. 

În rezultatul studierii relaţiilor  (2, 3) şi ecuaţiei bilanţului radiaţional cercetătorii au ajuns 
la concluzia, că  influenţa tehnologiilor agrotehnice asupra proceselor de solificare se poate 
descrie cu relaţia:                    _     _                _       _        _  

Q1=R1 e exp  α R[ 1- R1 (1-S) ]      (4) 
          _                 _            _ 
unde, Q1= Q1/Q;  R=R1/R; S=S1/S. 
Q1, R1  - respectiv energia solificării şi bilanţul radiaţional  modificaţi în rezultatul aplicării 
tehnologiilor agrotehnice. 

Considerăm că anume în baza relaţiilor (1-4) se pot efectua cercetări şi prognozări cu 
aspect ecologic, deoarece ele pot indica cu certitudine deformaţiile posibile  în procesele naturale 
şi instabilitatea echilibrului sistemelor ecologice datorate implicării antropice în sistemele 
naturale.  
  
 
  

 


