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INTRODUCERE 

Evoluţia agrochimică a districambosolului, prin fertilizare organo-

minerală, la cultura cartofului, în zona montană, s-a realizat în urma unui 

studiu pedo-agrochimic a sistemului sol-plantă, asupra principalilor indici 

agrochimici ai fertilităţii solului, în condiţiile pedoclimatice specifice zonei 

montane înalte a Munţilor Apuseni. În acest sens experimentele şi 

cercetările realizate în prezenta teză de doctorat sunt utile şi de actualitate, 

ce militează pentru implementarea unui sistem de fertilizare organo-

minerală a districambosolului tipic, care să asigure pe termen lung folosirea 

durabilă a terenului, prevenirea degradării solului şi a agroecosistemelor 

montane şi obţinerea unor producţii cantitativ şi calitativ superioare la 

cartof, cu satisfacerea parametrilor de siguranţă alimentară. în zonele 

montane defavorizate. 

OBIECTIVELE TEZEI 

Teza de doctorat ‘’Evoluţia agrochimică a districambosolului prin 

fertilizare organo-minerală la cultura cartofului în zona montană”, are ca 

obiectiv general analizarea şi interpretarea efectului fertilizării diferențiate 

organo-minterale asupra evoluţiei principalilor indici agrochimici ai 

fertilității districambosolului tipic în orizontul superficial, a realizării 

producției culturii de cartof cât și acumulării principalelor elemente 

minerale în produsul principal, tuberculii. 

Din obiectivul general al cercetării derivă următoarele obiective 

specifice ce vizează: 

1. Studiul pedologic și agrochimic a districambosolului (SRTS-2003), 

tipic (SRTS-2012) din zona montană a localităţii Avram Iancu în 

concordanță cu potențialul productiv și pretabilitatea pentru cultură a 

cartofului; 

2. Studiul sistemelor de fertilizare organo-minerală la soiurile Ostara 

și Blue Salad asupra evoluţiei principalilor indici agrochimici ai fertilității 

districambosolului tipic (pH, humus, elemente minerale: azot, fosfor, 

potasiu, calciu, magneziu, fier); 

3. Influenţa sistemelor de fertilizare organo-minerală a 

districambosolului tipic asupra producţiei de tuberculi la soiul autohton 

Ostara şi la soiul nou luat în cultură Blue Salad; 

4. Cercetarea efectului fertilizării organo-minerale a 
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districambosolului tipic la soiurile Ostara și Blue Salad asupra acumulării în 

tuberculi a principalelor elemente minerale (azot, fosfor, potasiu, calciu, 

magneziu). 

STRUCTURA TEZEI 

Teza este structurată în două părţi principale: 

PRIMA PARTE: STADIUL ACTUAL AL CUNOAŞTERII: este structurată în 2 

capitole: 

Capitolul 1. Cuprinde trei subcapitole în care sunt prezentate 

informaţii actuale despre necesitatea culturii de cartof, compoziţia chimică 

a tubercului de cartof şi situaţia actuală a cultivării cartofului la nivel 

mondial şi în România. 

Capitolul 2. Stadiul actual al cercetărilor privind cerinţele  ecologice 

şi de nutriţie la cultura de cartof care cuprinde două subcapitole ce vizează 

cerinţele cartofului faţă de temperatură, lumină, umiditate, sol şi cele de 

nutriţie (faţă de azot, fosfor, potasiu, calciu, magneziu, fier) cât şi cerinţele 

pentru fertilizarea minerală şi organică, precum şi stadiul actual al 

fertilizării diferenţiate organo-minerale la cartof în zona Munţilor Apuseni. 

A DOUA PARTE: CONTRIBUŢIA PERSONALĂ: este structurată în 10 

capitole. 

Capitolul 3. Obiectivele tezei 

Capitolul 4. Particularităţile mediului natural în zona montană 

înaltă Avram Iancu, judeţul Alba 

Baza experimentală studiată în cadrul tezei de doctorat a fost 

amplasată pe districambosol în condițiile ecopedoclimatice a Munților 

Apuseni, în zona montană înaltă Avram Iancu, la o altitudine de 861 metri. 

În perioada experimentală 2013-2015, media temperaturilor lunare, 

în luna cea mai caldă, nu depăseşte 19.6°C, în perioada de vegetaţie ceea ce 

asigură cerinţele optimului termic al cartofului. 

Regimul pluviometric în perioada experimentală 2013-2015, a fost 

favorabil culturii de cartof. În fenofazele de consum maxim de apă al 

plantelor de cartof, precipitaţiile înregistrate în lunile mai, iunie, iulie şi 

august au fost suficiente pentru plante ceea ce a determinat o îmbunătăţire 

a rezervei de umiditate în sol favorabilă pentru creşterea şi dezvoltarea 

normală a tuberculilor în sol. 
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Capitolul 5. Material şi metodă 

Câmpul experimental fost amplasat pe districambosolul tipc în zona 

montană a localităţii Avram Iancu, judeţul Alba. Experienţa a fost concepută 

polifactorial cu doi factori şi amplasată după metoda parcelelor subdivizate 

cu următoarele graduări: factorul a (formule şi niveluri de fertilizare cu 13 

graduări) şi factorul b (soiurile de cartof, Ostara şi Blue Salad) 

Districambosolul tipic analizat din câmpul experimental, deţine o 

reacţie moderat acidă, conţinut mare de hums, dar în formă brută, 

neevoluată, are un conţinut foarte bun de azot total, moderat aprovizionat 

în fosfor mobil, foarte bine aprovizionat în potasiu mobil. 

Calculul statistic al datelor provenite din tematica de cercetare, a 

celor trei ani luaţi în studiu (2013-2015), din zona montană înaltă a 

localităţii Avram Iancu, s-a realizat prin metoda analizei varianței, utilizând 

testul ”t” și testul Duncan (metoda comparațiilor multiple). S-a utilizat 

regresia polinomială de gradul al II-lea pentru reprezentativitate şi 

diagrame sugestive pentru explicații colaterale.   

Capitolul 6. Rezultate și discuţii cu privire la evoluţia 

agrochimică a districambosolului tipic în orizontul superficial prin 

fertilizare diferenţiată organo-minerală la cartof în zona montană 

înaltă, Avram Iancu 

Influenţa sistemelor diferenţiate de fertilizare la cartof asupra 

evoluţiei reacţiei districambosolului tipic, scot în evidenţă valori 

apropiate ale pH-ului (5,10-5,15 la 5,86-5,85) la ambele soiuri şi la toate 

variantele de fertilizare, menţinându-se un domeniu optim de pH acid al 

solului compatibil cu cerinţele cartofului faţă de acest indicator agrochimic 

deosebit de important. Modificarea semnificativă intervine la varianta cu 

gunoi+cenușă, care schimbă reacția moderat acidă de la proba martor (pH = 

5,80/Ostara și pH = 5,82/Blue Salad) la o reacție slab acidă (pH = 

6,69/Ostara și pH = 6,70/Blue Salad). 

Rezultatele obţinute în urma analizelor de laborator referitoare la 

evoluţia conţinutului de materie organică (H%) în orizontul superficial 

al districambosolului tipic sunt aproape constante în cei trei ani luaţi în 

studiu şi pe cele două soiuri de cartof testate (Ostara şi Blue Salad). În 

schimb, la variantele fertilizate diferenţiat organo - mineral, conţinutul de 

humus prezintă valori semnificative comparativ cu variantele fertilizate 
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unilateral cu îngrăşăminte minerale, atât la sol cât şi foliar.  

Analizând conţinutul de azot total al districambosolului tipic 

fertilizat diferenţiat organo-mineral, la cele două soiuri cultivate Ostara şi 

Blue Salad, în anii 2013-2015, se constată valori mari ale azotului total la 

toate variantele de fertilizare, cuprinse între 0,442-0,649%.  

Interpretând conţinutul de fosfor al districambosolului tipic 

fertilizat diferenţiat organo-mineral, în anii experimentali 2013-2015, la 

cele două soiuri testate Ostara şi Blue Salad, se constată valori cuprinse în 

intervalul 18 – 67 ppm, ceea ce indică o stare de aprovizionare mijlocie spre 

bună a fosforului din sol la toate variantele de fertilizare.  

Analizând conţinutul de potasiu al districambosolului tipic fertilizat 

diferenţiat organo-mineral, la soiurile cultivate Ostara şi Blue Salad, în anii 

2013-2015, se constată valori ridicate ale potasiului cuprinse în intervalul 

160 – 1111 ppm la toate variantele de fertilizare. 

În ceea ce priveşte conţinutul de calciu al districambosolului tipic 

fertilizat diferenţiat organo-mineral, la cele două soiuri cultivate Ostara şi 

Blue Salad, în anii experimentali 2013-2015, se constată valori medii ale 

conţinutului de calciu în orizontul superficial al solului, cuprinse în 

intervalul 4,01 - 9,91 me/100 g sol, la toate variantele de fertilizare. 

Interpretând conţinutul de magneziu al districambosolului tipic 

fertilizat diferenţiat organo-mineral, la soiurile testate, în anii luaţi în studiu 

2013-2015, se constată valori mici (0,84-1,58 me/100 g sol Mg) ce denotă o 

aprovizionare slabă la toate variantele de fertilizare.  

Analizând conţinutul de fier al districambosolului tipic fertilizat 

diferenţiat organo-mineral, la cele două soiuri cultivate Ostara şi Blue Salad, 

în anii 2013 - 2015, se constată valori mari ale conţinutului fierului în sol, 

ceea ce denotă o stare de aprovizionare foarte bună cu acest microelement, 

cu valori cuprinse între 256 – 868 ppm, indiferent de  variantele 

diferenţiate de fertilizare.  

Capitolul 7 Rezultate şi discuţii cu privire la efectul sistemelor 

diferenţiate de fertilizare organo-minerală a districambosolului tipic, 

din zona montană înaltă Avram Iancu, asupra producţiei de tuberculi 

la soiurile de cartof Ostara şi Blue Salad 

Analizând producţiile medii de tuberculi obţinute la cele două 
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soiuri de cartof, Ostara şi Blue Salad, cultivate în condiţiile 
ecopedoclimatice ale zonei montane înalte din localitatea Avram Iancu, pe 
un districambosol tipic, fertilizate organo-mineral în doze diferenţiate de N, 
P, K în cei trei ani experimentali (2013-2015) scot în evidenţă faptul că 
soiurile de cartof testate au realizat producţii medii apropiate (Ostara, un 
soi semitimpuriu, a realizat o producţie medie de 28,72 t/ha tuberculi, faţă 
de un potenţialul biologic în jur de 41 t/ha tuberculi, iar Blue Salad, un soi 
timpuriu, a realizat 27,72 t/ha tuberculi, când potenţialul biologic este în 
jur de 40 t/ha tuberculi). Ca urmare a fluctuaţiilor climatice intervenite în 
perioada experimentală, în special în fenofazele cu consum ridicat de 
nutrienţi al cartofului au determinat realizarea unor producţii medii de 
tuberculi la cartof, sub potenţialul biologic al soiurilor, atât între variantele 
diferenţiate de fertilizare, cât şi între ani. 

Capitolul 8 Rezultate și discuţii privind efectul fertilizării 
diferenţiate organo-minerale asupra acumulării principalelor 
elemente minerale din tuberculii de cartof la soiurile Ostara și Blue 
Salad, în zona Avram Iancu 

Analiza conţinutului de azot total din tuberculii de cartof la soiurile 

Ostara şi Blue Salad evidenţiază valori mari, cuprinse între 4,20-4,95% la 

toate variantele de fertilizare, care se încadrează în limitele normale. 

Referitor la conţinutul de fosfor total din tuberculii de cartof la cele 

două soiuri, Ostara şi Blue Salad, este relevantă uniformitatea valorilor 

obţinute, înregistrându-se la toate variantele experimentale un conţinut în 

jur de 0,4% P, ceea ce încadrează valorile în limitele normale ale fosforului 

din tuberculi (0,2-0,5% P). 

Analizând conţinutul de potasiu total din tuberculii de cartof la cele 

două soiuri testate, Ostara şi Blue Salad se înregistrează valori medii, 

cuprinse între 3,30 – 3,33% până la 3,48-3,50% K total, încadrându-se în 

limitele normale (1,5-4,5% K).  

Referitor la conţinutul de calciu din tuberculii de cartof, la cele două 

soiuri, Ostara şi Blue Salad, este relevantă uniformitatea valorilor medii 

obţinute, înregistrându-se la toate variantele experimentale un conţinut în 

jur 3% Ca, ceea ce încadrează rezultatele în limitele normale ale calciului 

din tuberculi (2,0-5,0% Ca, după diverşi autori). 

Din analiza rezultatelor obţinute, cu privire la conţinutul de Mg din 

tuberculii de cartof, se constată diferenţe mici între variantele diferenţiate 

de fertilizare, înregistrându-se valori medii cuprinse între 0,30-0,50% Mg la 
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Ostara şi 0,27-0,45% Mg la Blue Salad, care se încadrează în limitele 

normale ale conţinutului de magneziu din tuberculii de cartof.  

 

Capitolul 9 CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 
Rezultatele cercetărilor obţinute, în condiţiile ecopedoclimatice ale 

zonei montane înalte din Munții Apuseni, în cei trei ani experimentali 

(2013-2015), cu privire la evoluţia agrochimică a districambosolului tipic, 

prin fertilizare diferenţiată organo-minerală, la cultura cartofului (soiurile 

Ostara şi Blue Salad), permit evidenţierea următoarelor aspecte mai 

importante:  

1. Din analiza profilului de sol se desprinde tipul de sol reprezentativ 

al zonei, districambosolul tipic (SRTS, 2012), care se defineşte prin 

prezenţa unui orizont AO, la adâncimea 25-41 cm, fiind considerat un sol cu 

însuşiri fizico-chimice favorabile pentru cultura cartofului din zona 

montană înaltă a Munților Apuseni.  

2. Efectul fertilizării diferenţiate organo-minerale la cartof, asupra 

evoluţiei reacţiei districambosolului tipic, pe parcursul celor trei ani de 

cercetare (2013-2015) în zona montană înaltă din Avram Iancu, determină 

o reacţie constantă moderat acidă, în orizontul superficial al solului, 0-30 

cm, cu valori apropiate ale pH-ului (5,10-5,15 la 5,86-5,85) la ambele soiuri 

şi la toate variantele de fertilizare, menţinându-se un domeniu optim de pH 

acid al solului compatibil cu cerinţele cartofului faţă de acest indicator 

agrochimic deosebit de important. O uşoară creştere a reacţiei intervine la 

varianta cu gunoi și cenușă, datorită prezenţei carbonatului de calciu din 

cenuşă care are capacitate de tamponare şi modifică reacția moderat acidă 

de la proba martor (pH=5,73/Ostara și pH=5,79/Blue Salad) la o reacție 

slab acidă (pH=6,69/Ostara și pH=6,70/Blue Salad), ceea ce asigură o 

pretabilitate favorabilă la reacţie pentru cultura cartofului în zonă şi o 

adaptabilitate bună a soiurilor experimentate Ostara şi Blue Salad. 

3. Evoluţia conţinutului de humus a districambosolului, în cei trei ani 

experimentali s-a menţinut la valori ridicate (9,00-11,34% la Ostara şi 9,03-

11,35% la Blue Salad), în orizontul superficial (0-30 cm), datorită 

intervenţiei ameliorative cu gunoi de grajd, anual, favorizând mineralizarea 

– humificarea, sporirea rezervei de materie organică şi a proceselor de 
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solificare, fenomenelor de debazificare şi decarbonatare, argilizare şi 

acumulare a unei cantităţi ridicate de humus acid. Această acumulare a 

humusului se datorează încorporării în sol a resturilor vegetale existente 

după recoltarea producţiei de cartof. 

Fertilizarea minerală unilaterală, aplicată fără suport şi intervenţie 

organică, pe districambosolul tipic, din zona montană, are efecte negative 

asupra acumulării rezervei de humus în sol, cât şi asupra producţiei de 

tuberculi de cartof, la unitatea de suprafaţă. 

Interacţiunea fertilizării organo-minerale la cartof, are un efect 

ameliorativ şi de protecţie a reacţiei districambosolului tipic, sporeşte şi 

menţine rezerva de humus din sol, creează condiţii mai bune de 

biodisponibilitate a principalelor macro şi microelemente, prevenindu-se 

eventualele fenomene negative datorate acidităţii sau consumului prin 

creşterea şi dezvoltarea plantelor şi sărăcirii solului prin exportul 

elementelor nutritive din sol odată cu recolta de tuberculi. 

4. Evoluţia principalelor elemente minerale a districambosolului 

tipic, prin fertilizarea diferenţiată organo-minerală la cartof, în cei trei ani 

experimentali, este diferită în funcţie de rezervele de nutrienţi din sol, 

nivelul de fertilizare organo-minerală, necesarul de consum specific şi 

global al soiurilor Ostara şi Blue Salad şi de condiţiile climatice ale anilor 

experimentali. 

4.1. Referitor la evoluţia azotului total din sol, s-au înregistrat cele 

mai mari valori, la combinaţiile fertilizante organo-minerale cu doze 

crescânde de N, P, K de la 120-360 kg/ha s.a. pe fond organic, unde la 

varianta cu gunoi 20t/ha+N120P120K120 kg/ha, s-au atins 0,606% N la Ostara 

şi 0,609% N la Blue Salad. De asemenea combinaţiile minerale diferenţiate 

de N, P, K de la 120-360 kg/ha s.a. aplicate la sol completate în perioada de 

vegetaţie cu fertilizări foliare (Bionat plus cu un conţinut de 6-9% azot), au 

înregistrat valori ridicate, la ambele soiuri, cuprinse între 0,601- 0,645% N.  

Fertilizarea minerală unilaterală fără suport şi intervenţie organică, 

pe districambosolul tipic, din zona montană, a înregistrat valori mai scăzute 

ale conţinutului de azot total din sol la ambele soiuri şi are efecte negative 

asupra unor indici agrochimici ai solului, acidifiază reacţia solului şi reduce 

acumularea humusului. 

4.2. Analiza evoluţiei conţinutului de fosfor al districambosolului 
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tipic fertilizat diferenţiat organo-mineral, scoate în evidenţă combinaţiile 

fertilizante organo-minerale cu doze crescânde de N, P, K cu aport organic, 

respectiv gunoi 20t/ha+N80-120P80-120K80-120, unde s-au atins valori de 58 

ppm la soiul Ostara şi 60 ppm la soiul Blue Salad şi fertilizare minerală sol-

plantă cu doze mari (N120P120K120) kg/ha, completate foliar în perioada de 

vegetaţie cu Bionat plus cu 0,003% P. 

4.3. Analizând evoluţia conţinutului de potasiu al districambosolului 

tipic fertilizat diferenţiat organo-mineral, la soiurile de cartof testate, 

Ostara şi Blue Salad, în cei trei ani experimentali, s-au constatat valori 

ridicate la toate variantele de fertilizare, cuprinse în intervalul 160–1110 

ppm. Cea mai mare valoare de 1082 ppm la soiul Ostara şi 1110 ppm la 

soiul Blue Salad, a conţinutului de potasiu mobil din orizontul superficial al 

districambosolului tipic luat în studiu, s-a înregistrat la varianta cu gunoi 

20 t/ha+20 t/ha cenuşă. Această valoare exagerată a conţinutului de 

potasiu în orizontul superficial (0-30 cm) este datorată, pe de o parte, prin 

natura combinaţiilor fertilizante organice naturale aplicate, de mobilizarea 

ionilor de potasiu din formele fixate fără schimb din spaţiile interlamelare 

ale mineralelor argiloase cu reţea expandabilă ale solurilor acide, iar pe de 

altă parte, conţinutului ridicat de potasiu din cenuşă. 

4.4. Regimul calciului este situat la valori medii, cu uşoare diferenţe 

în funcţie de variantele de fertilizare cu o creştere semnificativă la varianta 

gunoi şi cenuşă. 

4.5. În limitele unei reprezentări slabe în districambosolul tipic se 

situează magneziul datorită caracteristicilor districambosolului tipic care 

face parte din categoria solurilor cu niveluri limitate ale fertilităţii şi 

capacităţii lor productive. Cele mai mari valori al conţinutului de Mg din sol 

(1,50 me/100 g sol la Ostara şi 1,40 me/100 g sol la Blue Salad), s-au atins 

la fertilizarea organo-minerală la varianta 20t/ha gunoi+N120P120K120 kg/ha.  

4.6. Evoluţia conţinutului de fier al districambosolului tipic fertilizat 

diferenţiat organo-mineral, în perioada experimentală, se menţine la valori 

ridicate, între 256–862 ppm Fe, indiferent de variantele diferenţiate de 

fertilizare şi de cele două soiuri de cartof cultivate. Excepţie făcând varianta 

fertilizată cu gunoi 20 t/ha+20 t/ha cenuşă, unde conţinutul în fier mobil a 

fost mai scăzut, datorită proceselor oxido-reducătoare din sol. 
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5.Analizând efectul diferenţiat al fertilizării organo-minerale, asupra 

producţiei de tuberculi, se detaşează ca efect pozitiv valoarea nutritivă şi 

fertilizantă a combinaţiilor organo-minerale, cu substrat organic (20 t/ha 

gunoi de grajd) completat cu un suport mineral de N, P, K în doze moderate 

şi mari (N80-120P80-120K80-120) kg/ha. Acest efect pozitiv combinativ este 

datorat atât nivelului iniţial al districambosolului de fertilitate precară, 

reprezentativ pentru zona montană înaltă, dar şi a capacităţii culturii de 

cartof care poate valorifica pozitiv interacţiunile organo-minerale ale 

fertilizanţilor. 

Excepţie au făcut în fiecare an experimental, variantele fertilizate cu 

doze moderate şi mari de NPK (N80-120P80-120K80-120) kg/ha completate foliar 

în perioada de vegetaţie, realizând producţii medii ridicate de 46,49 

respectiv 45,37 t/ha tuberculi la soiul Ostara şi 43,60 respectiv 43,25 t/ha 

tuberculi la soiul Blue Salad, ceea ce explică efectul semnificativ al 

fertilizării foliare în valorificarea la maxim a nutrienţilor din îngrăşămintele 

aplicate la sol, chiar pe fondul unor anomalii şi diferenţieri climatice. 

6. Referitor la conţinutul de elemente minerale din tuberculii de 

cartof, la soiurile Ostara şi Blue Salad, prin fertilizare diferenţiată organo-

minerală, pe districambosolul tipic din zona montană înaltă Avram Iancu, 

se remarcă, în general, valori medii uniforme atât între cele două soiuri 

testate, cât şi între nivelurile diferenţiate de fertilizare organo-minerală. 

Evident că aceste valori se menţin în limitele celor normale şi specifice 

cartofului.  

Aceste alternative de fertilizare diferenţiată organo-minerală, la sol 

şi cu protecţie ecologică, pentru cultura cartofului în zona montană înaltă a 

Munților Apuseni, însoţite de un riguros control agrochimic, asigură o 

diversitate de soluţii practice importante în realizarea optimului 

agrochimic al sistemului sol – plantă şi de protecţie a ecosistemelor 

montane. 

 

Capitolul 10.  ORIGINALITATEA ŞI CONTRIBUŢIILE INOVATIVE 

ALE TEZEI 

Importanţa, originalitatea şi gradul de noutate a acestor experienţe 

în zona montană înaltă, sunt datorate unor probleme încă nerezolvate în 

ceea ce priveşte combinaţiile de fertilizare, la plantele cultivate pe 
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districambosolul tipic, în condiţiile climatice excesive din zona Munților 

Apuseni.   

Prin această lucrare s-a încercat implementarea unui sistem de 

fertilizare la sol şi cu protecţie ecologică la cartof, pentru îmbunătăţirea 

principalilor indici agrochimici ai districambosolului tipic, prin ameliorarea 

acidităţii solului, menţinerea şi sporirea conţinutului de materie organică 

din sol şi implicit menţinerea şi sporirea fertilităţii solului pentru o 

agricultură montană durabilă. 

Originalitatea tezei, pe lângă aspectele mai sus menţionate, constă în 

luarea în cultură, pentru prima dată în zona montană înaltă, a soiului 

timpuriu de cartof cu miezul mov (Blue Salad), recent luat în cultură în ţara 

noastră, care s-a comportat şi adaptat foarte bine la condiţiile 

pedoclimatice din zona montană înaltă din Avram Iancu. 

Soiul Blue Salad, prin fertilizare diferenţiată organo-minerală, a 

realizat producţii ridicate, apropiate de nivelul producţiilor soiului 

semitimpuriu Ostara, larg răspândit în cultura cartofului din zona montană, 

evidenţiindu-se diferenţieri relevante determinate de structura dozelor de 

îngrăşăminte aplicate şi a potenţialului biologic al soiurilor. 

Viabilitatea unei culturi ecologice de cartof, în zona montană, o 

reprezintă pe lângă fertilizarea organo-minerală şi fertilizarea organică 

(gunoi+cenuşă) ceea ce reprezintă o alternativă pentru agricultura 

organică, cât şi o sursă de venit pentru locuitorii din zonele montane înalte, 

prin utilizarea cenuşii şi a gunoiului din gospodăriile proprii.  

Rezultatele cercetării prezentei teze de doctorat se pot utiliza ca un 

îndreptar al activităţii din fermele de producţie agricole, studenţilor de la 

specializările agronomice cât şi specialiştilor ce vor să utilizeze corect şi 

controlat metodele agrochimice de control a fertilităţii solurilor din zona 

montană înaltă şi implementarea printr-un monitoring agrochimic a 

situaţiei agrochimice a solurilor ca şi parte integrată a Sistemului Naţional 

de Monitoring al Calităţii Solurilor din România. 


