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INTRODUCERE 
 

 Evaluarea favorabilității terenurilor pentru o diferită folosință sau cultură 

reprezintă, alături de identificarea tipului genetic de sol, cea mai importantă măsură de 

care trebuie să se țină cont pentru înființarea unei culturi agricole în condiții optime, 

care să nu afecteze resursele solului sau alți factori de mediu și care să fie net 

superioară din punct de vedere calitativ.  

 Realizarea de analize fizico-chimice și bio-chimice pe diferite tipuri de sol este de 

un real folos, atât în ceea ce privește evaluarea proprietățiilor solului, dar și pentru 

aplicarea celor mai bune măsuri și tehnologii pentru înființarea diferitelor culturi.  

 Având în vedere continua schimbare a factorilor de mediu, care relaționează în 

mod direct și interdependent cu solul, prin intermediul proceselor care se desfășoară 

la nivel de macro- și microelemente, realizarea unei cercetări care să îmbine cu succes 

metodele moderne de evaluare a pretabilității terenurilor cu determinăriile făcute 

asupra compușilor din sol, reprezintă o abordare inedită și complexă pentru studiul 

oricărei culturi.  

 

 Cuvinte cheie: favorabilitate, tehnica GIS, compuși chimici, capacitate 

antioxidantă, dezvoltare sustenabilă. 

 

 Cercetarea de față, cu titlul Evaluarea pretabilității terenurilor din Regiunea de 

Dezvoltare Nord-Vest pentru afinul de cultură (Vaccinium corymbosum), în contextul 

dezvoltării durabile a teritoriului, urmărește să realizeze o evaluare a favorabilității 

diferitelor tipuri de soluri din regiune pentru cultura afinului, dorește să determine 

proprietățiile diferitelor tipuri de soluri identificate, atât în starea lor naturală, cât și 

din parcelele cultivate cu afin, analizează concentrațiile compușilor bioactivi din afin și 

determină influența pe care anumiți compuși din sol o pot avea asupra nivelului 

acestor concentrații.  

 Afinul de cultură (Vaccinium corymbosum L.), specie nativă a Americii de Nord, 

este din ce în ce mai mult folosit în culturile intensive, motiv pentru care evaluarea 

pretabilității terenurilor pentru această cultură are o adevarată aplicabilitate practică, 

fiind nou aplicată pentru această cultură.  

 Înființarea tot mai multor plantații cu afin în cadrul regiunii de studiu sugerează 

faptul că tot mai mulți fiermieri conștientizează potențialul economic al acestei culturi, 

dar și beneficiile pe care le are asupra sănătății umane, prin consumul de fructe, mai 

ales în stare proaspătă (Skrovankova și colab., 2015, Cardenosa și colab., 2016). 
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 Scopul final și obiectivele cercetării  

  

 Scopul final al cercetării constă în determinarea favorabilității afinului de cultură 

pentru diferite tipuri de soluri din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest a României, iar 

lucrarea își propune să atingă o serie de obiective specifice, precum: 

 identificarea zonelor cu favorabilitate maximă pentru cultura afinului 

 realizarea de analize fizico-chimice asupra tipurilor de soluri identificate în 

teritoriile analizate din regiune, în vederea caracterizării calitative a solurilor, 

atât pentru solurile necultivate, cât și pentru cele cultivate cu afin 

 realizarea de analize privind conținutul de compuși bioactivi din fructele de 

afin și determinarea capacității antioxidante a acestora 

 identificarea influenței pe care o au anumiți compuși ai solului asupra 

conținului de compuși bioactivi din fructele de afin 

 realizarea unei strategii de dezvoltare durabilă a arealului, pe baza cunoașterii 

tipului de sol pretabil pentru afin, precum și pe baza propunerii anumitor 

posibilității de valorificare a culturii.  

 Cercetările realizate în cadrul acestei teze de doctorat, de dezvoltare a unei 

metodologii de evaluare a favorabilității terenurilor din arealul studiat pentru 

cultivarea afinului, coroborate cu realizarea de analize fizico-chimice în vederea 

determinării anumitor parametrii calitativi ai solurilor și cu determinarea capacității 

antioxidante a fructelor, duc la îndeplinirea scopului final al tezei și, mai mult decât 

atât, la oferirea de diferite posibilități prin care această regiune se poate dezvolta într-

o manieră sustenabilă.  

 

Metodologia folosită în cercetare 

I. Descrierea morfologică a profilelor de sol din arealul studiat s-a făcut pe baza 

Sistemului Român de Taxonomie a Solurilor- SRTS, 2012. Încadrarea solurilor 

la nivel de tip, subtip s-a făcut după SRTS, precum și după Baza Mondială de 

Referință pentru Resursele de Sol (WRB-SR 1988) și Sistemul American de 

Clasificare a Solurilor (USDA- Soil Taxonomy, 1999). Recoltarea probelor de 

sol, pentru caracterizarea morfologică a profilelor de sol, s-a realizat pe 

orizonturi genetice în așezare nemodificată (naturală), pentru caracterizarea 

însușilor fizice, hidrofizice și micromorfologice.  

II. Metodologia folosită pentru realizarea hărțiilor de favorabilitate a regiunii și 

T.E.O-urilor utilizează tehnologia G.I.S., obținându-se o bază de date în format 

raster de tip grid, care a fost utilizată apoi pentru identificare a favorabilității 

pentru cultura afinului, această metodologie fiind aplicată în studii similare 

(Bilașco 2009, Halder 2013, Moldovan și colab., 2016, Roșca și colab., 2015).  

III. Analizele privind conținutul de elemente bio-chimice din sol au fost efectuate 

în Laboratoarele de Chimia Mediului ale Institutului de Mediu Agricol și  
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Figura 1. Tipurile de sol cu cea mai mare favorabilitate pentru afin 
Figure 1. Soil type with the highest favorability for blueberry crop 
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Forestier, din cadrul Academiei Poloneze de Științe din Poznan (Polonia). 

IV. Determinările privind conținutul de polifenoli totali s-au realizat pe baza 

protocolului colorimetric Folin Ciocalteu (FCR), cele pentru determinarea 

flavonoidelor totale tot printr-o metodă colorimetrică, iar capacitatea 

antioxidantă a fructelor a fost determinată pe baza neutralizării radicalului 

ABTS+ de către antioxidanți, analizele fiind efectuate în Laboratoarele Institutului 

de Științele Vieții, USAMV Cluj. 

 

STRUCTURA LUCRĂRII ȘI REZULTATELE CERCETĂRII 

 
Teza de doctorat cu titlul Evaluarea pretabilității terenurilor din Regiunea de 

Dezvoltare Nord-Vest pentru afinul de cultură (Vaccinium corymbosmum),în contextul 

dezvoltării durabile a teritoriului, este structurată pe două părți. Prima parte din 

cercetare se referă la stadiul actual al cunoașterii și cuprinde 3 capitole din teză, 

urmând ca pentru contribuția personală să îi revină 5 capitole, care cuprind cele 4 

studii realizate, alături de un capitol dedicat concluziilor finale.  

În capitolul 4 este, intitulat Determinarea favorabilității terenurilor din 

Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest pentru afinul de cultură, s-a urmărit evaluarea 

pretabilității terenurilor din aria de studiu pentru cultura afinului. Primul pas pentru 

determinarea favorabilității parcelelor luate în studiu pentru cultura afinului a fost 

identificarea tipurilor de sol, pe baza metodologiei ICPA (1987), pentru fiecare din 

parcelele studiate, precum și determinarea claselor și tipurilor de sol la nivelul întregii 

regiuni, pe baza Hărții solurilor României (1960) și a datelor furnizate de oficiile OSPA 

județene, utilizând tehnica GIS.  

În urma metodologiei aplicate, tipurile de sol luvosol albic (a), luvosol tipic (b) și 

districambosol (c) (figura 1) prezintă  cea mai mare favorabilitate pentru cultura 

afinului dintre cele 8 profile de sol analizate. 
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La nivelul întregii regiunii, în urma modelării realizate în GIS, care a avut la bază 

folosirea factorilor ecologici, geografici și climatici, cărora li s-au acordat note calitative 

ținându-se cont de cerințele afinului pentru cultură. Pentru întreaga regiune analizată, 

clasele de sol luvisoluri, cambisoluri, dar și cernisoluri, prezintă favorabilitate 

ridicată pentru afin.  

 Capitolul 5, care face referire la Caracterizarea solurilor pe baza determinării 

unor compuși bio-chimici și fizico-chimici, are la bază evaluarea conținutului de 

elemente nutritive din sol, precum și a activității enzimatice a unor compuși, 

determinări care s-au realizat atât pe soluri aflate în așezare naturală, cât și din probe 

de sol prelevate de pe bilon, din plantațiile de afin. Pe baza rezultatelor obținute s-a 

putut determina modul în care tehnologia de cultură a afinului influențează conținutul 

de element nutritive. De asemenea, rezultatele obținute pentru probele de sol 

prelevate din parcelele de afin, unde solul se află în așezare naturală, pot fi corelate cu 

favorabilitatea terenurilor, tipurile de sol ale căror proprietăți determinate în stare 

naturală prezentând caracteristici mai bune acolo unde și favorabilitatea obținută a 

fost mai ridicată.  

 Rezultatele obținute arată faptul că luvosolul albic și districambosolul 

prezintă cele mai bune valori ale azotului total, atât pentru solurile aflate în stare 

naturală (2.30 g/kg pentru luvosolul albic și 2.43 g/kg pentru districambosol), cât și 

pentru solurile cultivate cu afin (1.68 g/kg pentru luvosolul albic și 1.75 g/kg pentru 

districambosol). Aceleași tipuri de sol identificate prezintă cele mai mari valori ale 

formelor minerale de azot, dar și un conținut ridicat în materie organică (37.67 

g/kg carbon organic total pentru luvosolul albic și 52.06 g/kg pentru districambosol) 

pentru solurile aflate în stare naturală.  

 Cel mai important factor de care trebuie să se țină cont în alegerea unui teren 

pentru cultivarea afinului este pH-ul, afinul dezvoltându-se pe soluri acide, cu un pH 

de 4.2-5.5 (Clapa, 2006). Din acest punct de vedere, luvosolul albic de la Șintereag 

(pH-5.3), districambosolul de la Mărișel (pH-4.9) și luvosolul tipic de la Copalnic 

(pH-5.4) prezintă cele mai bune valori pentru solurile aflate în stare naturală.  

Datorită aportului de turbă acidă folosit în tehnologia de cultivare a afinului, pH-

ul solului pentru celelalte terenuri studiate a scăzut în urma cultivării afinului, față de 

valorile obținute pe parcelele necultivate, mai puțin pentru tipul de sol districambosol, 

care are la bază materiale parentale acide.  

 Determinările făcute asupra activității unor enzime din sol au arătat faptul că, 

pentru tipurile de sol aflate în așezare naturală, cea mai intensă activitate a avut-o 

fenoloxidaza, cu valori cuprinse între 10.23 µm·h-1·g-1 și 23.96 µm·h-1·g-1 . Acest aspect 

se reflectă și în cazul calculării raportului C:N, a cărui valori obținute se situează sub 

valoarea de 15:1, valori care favorizează procesul de mineralizare. Pentru probele de 

sol prelevate din plantațiile de afin de pe bilon, activitatea enzimatică cea mai intensă a 

avut-o enzima peroxidază, datorită aportului de turbă adus, această enzimă având rol 

în  
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transformarea materiei organice din sol (Szajdak și Meysner, 2013, Szajdak și colab., 

2015), valoriile determinate fiind cuprinse între 0.56 și 6.96 µm·h-1·g-1 pentru probele 

de sol prelevate de pe bilon, față de 0.16 și 4.11 µm·h-1·g-1, pentru solurile aflate în 

așezare natuală.  

Capitolul 6, intitulat Analiza conținutului total de polifenoli și flavonoide 

totale și a capacității antioxidante a fructelor de afin, a dorit determinarea zonelor 

unde fructele prezintă cele mai bune beneficii asupra sănătății umane, rezultatele 

obținute fiind redate în tabelul 1.  
Tabelul 1. Concentrația compușilor bioactivi din fructele de afin 

Table 1.  The concentration of bio-active compounds from blueberry fruits 

 

Nr. 
Probă/ 
Sample 

no. 

Locația 
plantațiilor/ 
The location 

of plantations 

Polifenoli totali/ 
Total 

polyphenols 
(mg AG/100 g 

probă proaspătă) 

Flavonoide 
totale/ 

Total flavonoids 
(mg QE/100 g 

probă proaspătă) 

ABTS/ 
Antioxidant 

activity 
(μM Trolox/g 

probă proaspătă) 

1 Șintereag 666.45 10.62 7.46 
2 Galații Bistriței 438.84 15.06 34.97 
3 Cetariu 683.77 46.88 42.75 
4 Mărișel 481.00 20.87 13.21 
5 Ulmeni 1003.06 34.49 42.30 
6 Copalnic 585.50 12.64 18.84 
7 Ardud 997.81 25.80 23.34 
8 Zimbor 987.02 19.34 31.32 

 

Astfel, cea mai mare concentrație de polifenoli totali a fost obținută pe parcela 

de la Ulmeni (1003.06 mg/100 g probă), pe tipul de sol eutricambosol, urmată de 

Ardud (997.81 mg/100 g probă) și Zimbor (987.02 mg/100 g probă), ambele fiind 

înființate pe tipul de sol preluvosol.  

Cea mai mare capacitate antioxidantă a fructelor s-a obținut pe parcelele 

cultivate de la Cetariu (42.75 μM Trolox/g probă), înființată pe un luvosol tipic, 

urmată de Ulmeni (42.30 μM Trolox/g probă), eutricambosol, și Galații Bistriței 

(34.97 μM Trolox/g probă), aluviosol. În ceea ce privește conținutul de flavonoide 

totale, cele mai mari concentrații au fost obținute la Cetariu (46.88 mg/100 g probă), 

pentru parcela înființată pe tipul de sol luvosol tipic, urmată de Ulmeni (34.49 

mg/100 g probă), pe tipul eutricambosol și Ardud (25.80 mg/100 g probă), pe tipul 

preluvosol.  

Capitolul 7, intitulat Evaluarea înfluenței anumitor compuși analizați din sol 

asupra compușilor bioactivi din fructele de afin, a scos în evidență faptul că 

proprietățile variabile ale diferitelor tipuri de soluri analizate imprimă valori diferite 

în ceea ce privește capacitatea antioxidantă a fructelor. Mulți polifenoli, în special acizi 

fenolici, sunt implicați direct în răspunsul plantelor la diferite tipuri de stres: ele  
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contribuie la vindecarea prin lignificare a zonelor afectate, au proprietăți   

antimicrobiene și concentrațiile lor pot crește după infecție (Manach și colab., 2004). 

Atât cercetăriile realizate în prezentul studiu, cât și cele efectuate în alte studii de 

specialitate (Huang și colab., 2012; Denardin și colab., 2015) au arătat faptul că 

scăderea concentrației de azot total din sol duce la creșterea conținutului de 

flavonoide totale și a capacității antioxidante. Astfel de situații s-au întâlnit în cazul 

solului luvosol tipic (Cetariu- nivel foarte mic de azot și cel mai mare conținut de 

flavonoide totale- 46.88 mg QE/100 g probă proaspătă) și eutricambosol (Ulmeni- 

nivel scăzut de azot și o concentrație de 34.49 mg QE/100 g probă proaspătă al 

conținutului de flavonoide totale).  

Același tip de relație invers proporțională se observă și în cazul capacității 

antioxidante a fructelor, situație întâlnită la aceleași tipuri de soluri: luvosol tipic 

(Cetariu- nivel foarte mic de azot, dar cea mai mare capacitate antioxidantă a fructelor- 

42.75 μM Trolox/g probă proaspătă), și eutricambosol (Ulmeni- nivel mic de azot și o 

concentrație de 42.30 μM Trolox/g probă proaspătă).  

Cele mai mari valori ale polifenolilor totali au fost influențate și ele la rândul lor 

de cele mai mici valori ale azotului total din sol, acest aspect fiind observat pentru 

euricambosol (Ulmeni- cel mai mic nivel de azot și cea mai mare concentrație de 

polifenoli totali 1003.06 mg AG/100 g probă proaspătă), preluvosol (Ardud- nivel 

mijlociu de azot și 997.81 mg AG/100 g probă proaspătă) și preluvosol (Zimbor- nivel 

mijlociu de azot și 987.02 mg AG/100 g probă proaspătă). 

Concentrația polifenolilor totali analizată pe tipurile de sol luvosol tipic 

(Cetariu- 683.77 AG/100 g probă proaspătă), luvosol albic (Șintereag- 666.45 AG/100 

g probă proaspătă) și luvosol tipic (Copalnic- 585.50 AG/100 g probă proaspătă) este 

similară cu cea obținută în alte studii, pentru aceiași varietate de afin (Bunea și colab., 

2011; Stevenson și Scalzo, 2012- 652.27 AG/100 g probă), indicând faptul că 

tehnologia de cultură folosită de fermieri este optimă, fructele având proprietăți 

calitative deosebite, iar favorabilitatea pentru aceste terenuri este ridicată.  

 

CONCLUZII GENERALE 
 

 Pe baza evaluării pretabilității terenurilor pentru cultura afinului s-au putut 

identifica tipurile de sol care prezintă favorabilitatea cea mai ridicată pentru 

această cultură (luvosolul tipic, luvosolul albic și districambosolul), aspect 

coroborat cu succes de rezultatele determinăriilor anumitor compuși din sol. 

 Determinăriile efectuate în privința evaluării conținutului de macro- și 

microelemente ale solului au arătat faptul că, proprietățiile solului pot fi 

influențate diferit de tehnologia de cultură a afinului, în funcție de tipul de sol 

pe care este înființată cultura, cele mai bune caracteristici după plantare 
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păstrându-le tot tipurile de sol care prezintă cea mai mare favorabilitate 

pentru afin. 

 Pe baza rezultatelor obținute în urma analizelor efectuate asupra compușilor 

bioactivi din fructe s-au determinat care sunt tipurile de sol care imprimă cele 

mai mari valori pentru compușii analizați. Cercetăriile efectuate au arătat 

faptul că, lipsa elementelor nutritive din sol duce la creșterea compușilor 

bioactivi din fructele de afin, ca urmare a răspunsului dat de plantă la stresul 

resimțit din exterior.  

 Un conținut ridicat de polifenoli totali, cuprins între 585.50 mg/100 g probă și 

683.77 mg/100 g probă, pentru parcelele de teren de la Cetariu, Șintereag și 

Copalnic, a fost determinat acolo unde plantațiile au fost înființate pe tipurile 

de sol luvosol tipic și luvosol albic, tipuri de sol care prezintă de altfel o 

favorabilitate ridicată pentru această cultură, sugerează faptul că aplicarea 

unei tehnologii optime în ceea ce privește cultura afinului poate influența cu 

succes producția de fructe de o calitate superioară, care se recomandă să se 

valorifice în stare proaspătă, datorită beneficiilor aduse sănătății umane, dar și 

posibilității de comercializare la un preț mai ridicat.  
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