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INTRODUCERE

( reşterea demografică determină sporirea cerinţelor de produse alimentare, apreeiindu-se
că, la nivelul anului 2000, va h necesari realizarea unei producţii de cereale dc 2,5 miliarde de tone de
cereale faţă de circa 2 miliarde de tone care se produc în pre/ent ( В il tea nu, 19N8).
Din totalul uscatului dc 14.8 miliarde ha, în jur de 1 1 % poate fi cultivat,fiind astfel
necesară dezvoltarea intensivă a agriculturii prin irigaţii, chimizare, ameliorare şi biotehnologii pentru
a se acoperi deficitul alimentar şi nu extensivă pe seama defrişărilor pădurilor eu consecinţe ecologice
extrem de negative la nivel global.
Distribuţia neuniforma in timp si spaţiu a precipitaţiilor, determină zone geografice întinse
unde nu este asigurat un regim dc umiditate corespunzător dezvoltării normale a plantelor. Trebuie
menţionat că pe 55°«» din suprafaţa globului regimul pluviometric este insuficient totalizind sub 500
mm an. irigaţia fiind măsura cea mai importantă pentru o agricultură viabilă. Pe 20% din suprafaţă,
precipitaţiile însumează valori intre 500 si 1000 mm, unde irigaţiile sînt complementare, iar 2 5 % din
suprafaţă reprezintă zona umedă, neinteresată la irigaţii ( Botzan. 1 972 ). In anul 1975 suprafaţa irigată
reprezenta 15% din suprafaţa cultivată a globului si producea tot atîta recoltă cit diferenţa de 8 5 % de
suprafaţă neirigată, ceea ее s-ar traduce prin faptul că un hectar irigat produce o cantitate de recoltă
similară celei obţinute de pe 5 - 6 ha neirigate (GrumezaJ 978).
Sporirea nevoilor alimentare a condus la creşterea importanţei irigaţiei. Astfel, dacă in anul
1967 pe glob erau irigate 220 milioane ha, în anul 2000 se preconizează irigarea a circa 300 milioane
ha (Pricop s.a., 1986).
Condiţiile ţării noastre au impus necesitatea utilizării irigaţiei ea factor complementar
pentru corectarea regimului de umiditate. La nivelul anului 1994, suprafaţa amenajată pentru irigaţii a
României totaliza 3.2 milione ha, ponderea cea mai marc fiind deţinută de Cîmpia Romană şi
Dobrogea, unde, pe perioada de vegetaţie se înregistrează frecvent

deficit de umiditate.

Printre strategiile pe termen scurt si mediu preconizate pentru satisfacerea cerinţelor de
produse alimentare pot fi enumerate utilizarea unor plante valoroase din punct de vedere nutritiv,
plante rezistente la secetă şi plante care răspund foarte bine la irigaţie prin sporuri de producţie
importante, iar pe termen lung, focalizarea cercetărilor pentru crearea de soiuri eu potenţial de
producţie mare, rezistente la seceta şi cu o eficienţă ridicată în utilizarea apei (Perreira, 1989).
O astfel de plantă, cu valoare nutritivă ridicată şi cu un răspuns bun în valorificarea apei în
general şi, în particular a celei de irigaţie, este soia. Datorită conţinutului bogat în proteine, cu valoare
nutritivă ridicată, soia are toate şansele să devină " o plantă a viitorului " capabilă să acopere deficitul
proteic mondial, fiind în acelaşi timp şi un produs dietetic, prin cantităţile reduse de hidraţi de carbon
conţinute, cu utilizări în diferite boli dc nutriţie ((uosan s.a.. I °N(>). Conţinutul în proteine este de 33 49%. grăsimi de 15 - 26%, substanţe extractive neazotate de 13 - 24%, lecitină dc 1,6 - 2 , 5 % . Alături
de acestea mai conţine complexul de vitamine В şi diverse enzime (Deneescu s.a., 1982). In comparaţie
cu alte culturi (grîu, porumb, secară, orez ) soia conţine dc circa 4 ori mai multe proteine şi dc 10 ori
mai multe lipide, fiind mai bogată in calorii cu 200 - 300 calciu OK) g dee it carnea de pasăre, vită şi
porc ( Valută. 1982 I. De asemenea, din dalele ONU rezultă că, din carnea animalelor hrănite de pe un
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acru âe teren sc obţin proteinele necesare unui adult pentru 220 - 250 dc zile, în timp ec prin utilizarea
plantelor dc soia direct s-ar obţine proteinele necesare pentru 2200 /jle. Dintr-o producţie medie de
mm.i se obţin 18 kg aminoacizi ha. in timp ce din carnea de porc sau de vită obţinută prin furajare de
peaceciaşi suprafaţă rezultă 1 kg de aminoacizi ( Giosan s.a.,1986),
Alături de sectorul alimentar, soia are întrebuinţări si in industria prelucrătoare, la
prepararea cleiului pendu placaj, ca liant si ade/iv pentru agenţi chimici de acoperire pe bază de
caolin, la fabricarea hîrtiei de bună calitate, etc. Pentru cultura plantelor , soia este o bună
prcmcrgăioarc. datorită efectului favorabil asupra însuşirilor solului prin sporirea conţinutului de a/ot.
De asemenea, cultura de soia lasă terenul curat dc buruieni iar masa vegetativă poate fi utilizată şi ca
un valoros Mgtăşamînt №rde ( Giosan s.a. J 986 ).
Toate aceste considerente au condus, de-a lungul anilor, la extinderea suprafeţelor cu
această cultură, in anul 1982 culm indu-sc cu soia 522 milioane ha, cu circa 25 milioane ha mai mult
decît în anul 1969 ( Date FAO,1983 ).
Originară din China, unde această plantă este menţionată pentru prima dată în anul 2838
I.Cr. înlr-o lucrare de botanică scrisă dc împăratul chinez Seng - Hung, această cultură s-a extins pînă
în secolul XIX în întreaga Asie. In Europa soia este introdusă în cultură în anul 1 N2 I. mai întîi în
Franţa, în America în anul IN04. in \ frica de Nord în anul 1894 (Algeria ) iar în restul Africii şi în
Australia cultura soiei este de dată mai recentă ( Valută, 1982).
Romania a

devenit o Iară cultivatoare de soia în anul 1883, însă nefiind o plantă

interesantă pentru mani producători agricoli, în anii următori suprafeţele cu această cultură scad rapid.
In anul 1905 apare prima lucrare romanească despre soia, elaborată de A.Urbeanu, în care autorul
susţinea introducerea în cultură a soici pentru importanţa economică a acesteia. Ca urmare a
cercetărilor efectuate, s-au obţinut rezultate

promiţătoare care au condus la înfiinţarea unei societăţi

specializate ( Societatea " Soia " ) în anul 1934 al cărei scop era promovarea în cultură a acestei
culturi. Astfel. în anul 1938, suprafaţa cultivată cu soia era de 70.000 ha , producţia fiind exportatată
cu precădere în Germania ti ind utilizată în industria alimentară şi prelucrătoare.
După anul 1945, suprafaţa cultivata cu soia s-a redus, datorită în special preţurilor scăzute,
nestimulative, lipsei unei industrii prelucrătoare şi slabelor legături comerciale externe.
Anul 1966 a reprezentat o nouă revigorare a acestei culturi, ajungîndu-se în anul 1970 la
100.000 ha, în anul 1977 la 177.000 ha iar anul 19X3 la 4 0 0 . 0 0 0 ha, fiind ţara europeană eu suprafaţa
cea mai mare cultivată cu soia ( Date ONU, 1983 ).
După anul 19X9. datorită

transformărilor parcurse de agricultura romaneasca, această

cultura este din nou neglijata, in anul \ЧЧ} cultiv îndu-se în jur de 70.000 ha ( Anuar statistic, 1994 ).
Cultivarea soiei m tara noastră, m zona cea mai favorabilă acestei culturi ( Cîmpia Romană
şi Dobrogea ) e s t e eficientă numai în regim irigat, datorită deficitului mare de umiditate care apare în
lunile iulie şi august, atunci cînd cerinţele în apă ale soiei sunt maxime. In acelaşi timp, producţiile
obţinute in regim irigat sunt mult mai stabile de la un an la altul decît în regim natural, cînd în unii ani
cu deficit acut de umiditate în perioada de vegetaţie, producţia poate fi compromisă.
X Studiile climatice din ultimii ani atrag atenţia asupra unei posibile perioade de încălzire a
vremii. Astfel, se apreciază că la nivel global se traversează o perioadă de încălzire, prognozîndu-se o
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creştere a temperaturii medii anuale cu 1,5 - 4.5° С pînă la mijlocul secolului următor. In favoarea
acestei ipoteze, Jones (1990) prezintă situaţia deceniului 1980 - 1990 care a fost cel mai cald

din

ultimii 130 ani. acest deceniu grupînd 6 clin cei mai calzi ani, care în ordine descrescătoare au fost :

I.'na dm consecinţele acestei posibile încălziri a planetei va fi modificarea

regimului de

umiditate al solului în sensul reducerii umidităţii naturale cu implicaţii deosebite asupra plantelor
cultivate şi vegetaţiei spontane (Joness 1990 ).
Si in Romania . ultimii ani. cu excepţia anului 1991 şi , exceptînd unele zone, 1994, au fost
secetoşi m sau extrem de secetosi. mai ales în perioada de vegetaţie. Spre exemplu, la Băneasa Giurgiu, in cei 20 dc ani dc cercetare ( 1975 - 1994 ), perioada caldă a anului a fost caracterizata ea
secetoasă ,foarte secetoasă şi extrem de secetoasă în 9 ani, înregistraţi din anul 19S1 pînă in prezent.
Mărirea deficitului dc umiditate arc consecinţe negative nu numai asupra solului ci şi
asupra reţelei hidrologice, atît din punct de vedere al debitelor nurilor ( prin diminuarea acestora ), cit
şi a calităţii apei .
Ţmind eoni că
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" apa

reprezintă un factor limitativ pentru culturile agricole şi în

contextul apariţiei tot mai probabile a unor restricţii în folosirea acesteia ( insuficienţa surselor dc apă
şi/sau calitatea

necorespunzătoare a acestora)

cercetărilor privind cerinţele in apă

în anumite perioade , a fost necesar aprofundarea

ale culturilor agricole. De asemenea, în condiţiile actuale de

reevaluare a consumului dc energie în sistemele de irigaţii şi a costului apei, este posibil ca potenţialii
beneficiari ai sistemelor de irigaţii, chiar în condiţiile în care nu sunt probleme eu volumele de apă
necesare în sursă sau privind calitatea acesteia, datorită costurilor ridicate să aibă unele reţineri în ceea
ce priveşte cantitatea de apă contractată de la furnizori. Ca urmare a acestor considerente, cercetările
efectuate pentru elaborarea tezei de doctorat au avut drept scop cuantificarea efectelor neasigurării cu
apă în diferite faze din perioada de vegetaţie a soiei .
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