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1. Unele consideraţii generale
de ordin geografic

Plantaţiile viticole din podgoria Târnave
sunt situate pe versanţii şi culmile dealurilor
din bazinele râurilor Târnava Mare, Târnava
Mică şi Văii Mirajului. Trecerea de la Lunca
Târnavelor (altitudinea medie 234 m) la
zona de dealuri se face printr-un relief slab
ondulat.

Procesele de eroziune acţionează intens
pe culmi şi în partea superioară a
versanţilor, înlăturând, transportând şi
depunând solul, prin apele de scurgere, la
baza versanţilor, sub formă de deluvii şi
coluvii.

Din punct de vedere litografic, podgoria
este caracterizată prin predominanţa
argilelor, marnelor, luturilor şi pietrişurilor
panoniene şi sarmatiene (pe culmile şi
versanţii dealurilor) şi loessuri (pe terasele
pleistocene), din care au luat naştere
formaţiuni sedimentare cimentate.

Cercetările ecopedologice efectuate în
zonă, au avut un caracter expediţionar şi de
laborator. Au fost delimitate principalele
tipuri de sol, care au fost caracterizate din
punct de vedere fizic, chimic şi agrochimie.

Solurile podgoriei Târnave sunt
reprezentate printr-o gamă relativ mare de
tipuri şi subtipuri. Ca tipuri de sol se
întâlnesc: cernoziomuri cambice (pe
suprafeţe foarte mici); brune eu-mezobazice,
brune argiloiluviale, vertisoluri, coluvi-
soluri, pseudorendzine, clinohidromorfe
(negre de fâneaţă), soluri antropice

(rezultate în urma lucrărilor de amenajare a
terenurilor în pantă prin terasare, care deţin
o pondere însemnată), regosoluri şi soluri
aluviale.

2. Particularităţile solurilor
viticole din podgoria Târnave

Morfologia. Sub aspectul dezvoltării
caracteristicilor de sol şi a orizonturilor
componente ale acestora, cea mai mare parte
a solurilor podgoriei oferă condiţii optime
viţei de vie.

Prezenţa orizontului A molic, în
orizontul desfundat al cernoziomurilor
combice, ale solurilor brune eu-mezobazice
şi al pseudorenzinelor constituie un factor
favorabil, atât pentru acumularea de humus,
cât şi prin structura glomerurală. Trecerea
treptată spre sedimentele cimentate asigură,
în astfel de soluri, o grosime fiziologic utilă
de cel puţin 60-120 cm.

Cele mai reduse dezvoltări ale profilelor
de sol sunt caracteristice solurilor antropice
regosolice şi regosolurilor. În aceste soluri,
practic, nu există o succesiune normală de
orizonturi, cu excepţia unor slabe tendinţe
de formare a unui strat humifer (soluri
antropice).

Însuşirile fizice ale solurilor sunt, în
general, favorabile existenţei în sol a unui
regim hidric şi de aeraţie optim în toţi anii
cu caracteristici climatice normale. Textura
solurilor variază de la nisipo-lutos la argilă,
dar predominante sunt solurile cu textură
luto-argiloasă. 
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Variaţia texturală pe profilul de sol este,
în cele mai multe situaţii, foarte slabă,
neafectând permeabilitatea pentru apă.

Permeabilitatea pentru apă este redusă,
în majoritatea solurilor, datorită conţinutului
ridicat în argilă (cel mai frecvent cuprins
între 40-50% argilă sub 0,002 mm). Sub
acest aspect, cea mai favorabilă situaţie se
întâlneşte în cernoziomuri (foarte restrânse
la suprafaţă), soluri brune, eu-mezobazice,
coluvisoluri, regosoluri şi soluri antropice
extrem de argiloase (mai frecvente la Jidvei
şi Mănărade).

Densitatea aparentă are valori mari
(1,3-1,4 g/cm3) la toate solurile, cu excepţia
orizontului arat, şi are valori mai mari în
cazul formării hardpanului.

Porozitatea de aeraţie prezintă condiţii
de aeraţie insuficientă (cea. 12%).

Indicii hidrofizici ai solurilor prezintă
valori în concordanţă cu textura acestora.
Capacitatea de schimb are valori cuprinse
între 26,4- 1,2%.

Însuşirile chimice ale solurilor pot fi
considerate ca favorabile, la majoritatea
tipurilor de sol din podgorie (tab.l). Reacţia
solului (valorile pH-ului în apă), în orizontul
desfundat, este situată, cu mici excepţii,
între 7,2-8,0 unităţi pH la toate solurile din
podgorie. Din punct de vedere al aspectului
limitativ pentru cultura viţei de vie, valorile
mai mari de 8,1 sunt asociate, de obicei, cu
fenomenul de cloroză, dezvoltat în context
cu conţinuturile ridicate de carbonat de
calciu. La unele soluri brun argilice, reacţia
solului este slab acidă (pH = 6,2) şi are
tendinţa de acidifiere, ca urmare a aplicării
îngrăşămintelor cu azot.

Aprovizionarea cu humus est diferită,
mai slabă în cazul regosolurilor şi al
solurilor antropice (0,2 - 1,7%), şi de nivel
mediu înspre bine aprovizionat (1,6-4%) la
vertisoluri şi colvisoluri.

Conţinutul în azot total se menţine la

nivele asemănătoare humusului, în
majoritatea solurilor (0,04 - 0,20%), şi
prezintă şi valori diferite la solurile erodate,
regosoluri şi soluri antropice. 

Foarte apropiate de valorile azotului sunt
şi cele ale fosforului total. În ceea ce priveşte
fosforul mobil, variaţia conţinuturilor este
foarte mare, chiar în acelaşi timp de sol, şi
cu atât mai mult între diferitele tipuri de sol.
În general, solurile podgoriei Târnave sunt
slab aprovizionate în fosfor mobil. Un nivel
foarte scăzut al fosforului mobil se întâlneşte
în solurile brune argiloiluviale, vertisoluri,
regosoluri şi soluri antropice.

Conţinutul în potasiu mobil variază, în
general, în limite de la scăzut spre mediu,
valorile cele mai mari înregistrându-se în
solurile brune eu-mezobazice, negre de
fâneaţă şi pe coluvisoluri.

Conţinutul solurilor în carbonat de
calciu, atât în orizontul desfundat cât şi
orizonturile subiacent, este variabil (0-
16,2% CaCO3 total), în funcţie de natura
sedimentelor de solidificare şi de
caracteristicile pedogenetice.

Acumularea dată în cernoziomuri, brune
eu-mezobazice vertisoluri şi soluri coluviale,
atât a CaCO3 total (0-10%) cât şi a CaCO3

activ, constituie un element favorabil al
formării şi menţinerii unei structuri
aglomerulare stabile.

În timp, acumulările ridicate de CaCO3

în regosoluri şi unele soluri antropice
(rezultate, mai ales, din regosoluri),
constituie în foarte multe situaţii, un factor
principal de limitare a creşterii şi producţiei
viţei de vie în podgoria Târnave. Acţiunea
clorozantă a excesului de CaCO3 din sol este
amplificată sau diminuată, în funcţie de
nivelul conţinutului în fier uşor extractibil.
Astfel, în solurile cu conţinut ridicat (peste
100 ppm) în fier uşor extractibil, cloroza se
declanşează la valori mai ridicate de CaCO3

activ, în comparaţie cu solurile cu conţinut
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redus (sub 50 ppm) în acest element.
Fenomenul de cloroza se amplifică în anii 

ploioşi (prin umezirea intensă a orizontului
desfundat) şi reci.

Tabelul l Caracteristicile fizice şi chimice ale solurilor din podgoria Târnave

Tipur
i de
sol

Adânci
me

(cm)

pH în
H2O

CaCO3

total
(%)

N total
(%)

P2O5

total
(%)

P2O5

mg/10
K2O
G sol

CaCO3

(%)
Fe2O3

(ppm)
mobil          activ        solubil

R
eg

os
ol

0 7.7 16.2 0.068 0.12 2 24 5 126.5
20-35 7.8 13.3 0.044 0.087 3.2 34.1 4.5 131.2
50-65 7.8 11.7 0.028 0.082 2.6 29.3 4 156.6
75-90 7.8 10.6 0 0.081 5.4 32.4 5 136.8

   
 S

ol
an

tro
pi

c 0 8 12.8 0.087 0.488 1.6 21.6 5.5 66.3
20-35 8.1 11.1 0 0.074 1.6 16 3 12.9
40-55 8 10.1 0.051 0.08 2 16.6 3.5 10.1
70-85 7.9 5 0.044 0.144 3 15.6 3.5 2.6

V
er

tis
ol

0 7.7 2.1 0.059 0.153 39.2 68.4 - 2.5
20-35 7.7 1.6 0.202 0.098 1.6 39.6 - 2.8
50-65 7.7 0.5 0.13 0.067 1.8 29.3 - 3.6
95-110 8 3.1 0.068 0.067 2.2 31.7 - 4.9

C
ol

uv
is

ol 0 7.7 2.4 0.113 0.14 30.4 49.5 - 121.1
25-45 7.8 3.5 0.109 0.1 15.2 24.6 - 120.4
50-75 7.7 3.6 0.09 0.098 4.3 31.7 - 110.2
80-100 7.8 3.4 0.088 0.094 2.1 21.4 - 98.4

So
l b

ru
n

m
ez

ab
az

ic 0 7.4 0 0.085 0.112 18.4 51.8 - 129.4
50-70 7.2 0 0.063 0.098 14.2 21.9 - 118.2
80-100 7.6 3.2 0.07 0.091 4.3 20.8 - 64.2

În funcţie de favorabilitatea sau limitările
pentru viţa de vie, a tipurilor şi subtipurilor
de sol, în podgorie se disting grupele:
a. fără limitări: cernoziomul cambie, brune

eu-mezobazice coluvisoluri molice, sol
desfundatmolie, sol desfundat cambie,
pseudorendzine cambice şi soluri brune
argilice molice;

b. cu limitări slabe, datorită CaCO3 activ
(4-10%) în orizontul desfundat:
pseudorendzine tipice, carbonatice, unele
soluri antropice şi erodisoluri (pentru
portaltoi slab rezistenţi la puterea
clorozontă a solurilor);

c. cu limitări slabe datorită excesului de

umiditate temporară din partea
superioară a orizontului B textural:
brune podzolice pseudogleizate,
vertisoluri pseudogle-izate;

d. cu limitări slabe, datorită conţinutului
ridicat în argilă (50% fracţiuni sub 0,002
mm), vertisoluri, brune eu-mezabazice
vertice, brune argilice vertice;

e. cu limitări puternice, datorită
conţinutului ridicat în CaCO3 activ (10-
15%): regoso-luri tipice carbonatice,
soluri antropice carbonatice, vertisoluri
şi brune eumezo-bazice vertice, brune
argilice vertice;

f. cu limitări puternice, datorită



A. Hinescu, N. Luduşan, Ghe. Ţâra60

conţinutului ridicat în   CaCO3 activ (10-
15%); regosoluri tipice carbonatice,
soluri antropice carbonatice, vertisoluri
şi brune eu mezobazice erodate puternic
(pentru portaltoi moderat rezistenţi la
puterea clorozantă a solului).

3. Cerinţe de ameliorare a
solurilor viticole

Cea mai mare parte a solurilor din
podgoria Târnave nu necesită lucrări
pedoameliorative, proprităţile fizice, chimice
şi agrochimice, dublate de o tehnologie
adecvată, asigurând o dezvoltare normală a
viţei de vie. Cerinţele de ameliorare impuse
de prezenţa unor factori ecopedologici
limitativi sunt următoarele:
S în plantaţiile situate pe soluri cu o

textură argiloasă sunt necesare
lucrări de afânare, în scopul
distrugerii hardpanului;

S fertilizarea cu N, P, K adaptată la
cerinţele fiziologice ale plantei,
caracteristicilor solului şi tehnicii de
cultură (nivelul producţiei);

S ameliorarea  conţinutului  în 
materie  organică  pe  regosoluri, 
soluri   antropice, soluri desfundate şi
pe alte tipuri de soluri afectate de
eroziune;

S realizarea terasării versanţilor, în
concordanţă  cu  condiţiile  de  sol  şi

litologie (în zonele care permit
terasarea prin decopertare se asigură
păstrarea fertilităţii naturale a
solului);

S combaterea efectului  conţinutului
ridicat în CaCO3  activ din  orizontul
desfundat al regosolurilor şi solurilor
antropice (se are în vedere şi
utilizarea unor îngrăşăminte chimice
cu fier, ţinând cont de cifrele
centralizate în tabelul l unde, în
ultima coloană, sunt trecute datele
înregistrate în laborator pentru
conţinutul în Fe2O3 a solurilor
analizate.

Toate aceste măsuri satisfac cerinţele de
ameliorare a solurilor din podgoria Târnave.
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