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REZUMAT
Specia prun deţine peste 4 8 % din totalul suprafeţelor cultivate cu pomi din România, situânduse din acest punct de vedere cât şi din punct de vedere al numărului de pomi, pe p n m u l loc între
specule de pomi cultivate în ţara noastră Această răspândire mare a acestei specii a fost determinată de
pretenţiile mai reduse faţă de factorii de vegetaţie a acesteia, de producţiile mari de fructe cu o valoare
alimentară deosebită cât şi posibilităţile mai largi de valorificare economică a acestei producţii
Majoritatea plantaţiilor de prun sunt amplasate pe soluri argilo-iluviale care datorită
conţinutului ridicat de argilă au un grad mare de compactare, o porozitate de aeraţie redusă şi o
permeabilitatea mică pentru apă şi aer Ca urmare a acestor proprietăţi, în condiţiile climatice din ţara
noastră aceste soluri suferă de un exces temporar de umiditate în special în prima jumătate a perioadei
de vegetaţie şi de un deficit de apă în sol în a doua jumătate a acesteia.
Pentru înlăturarea excesului temporar de umiditate s-a căutat să se evidenţieze efectele
drenajului intern (tuburi de ceramică) cât şi a drenajului extern (modelarea terenului în coame pnn
efectuarea arăturii în spinări) asupra cantităţilor de apă scurse prin drenuri şi superficial
Pentru ridicarea conţinutului de apă din sol în perioada cu deficit de umiditate s-a căutat să se
pună în evidenţă efectele folosirii reversibile a drenajului, respectiv a introducerii apei în interiorul
parcelelor de pomi prin tuburile de drenaj cât şi prin folosirea irigării prin microaspersiune care permite
aplicarea apei cu intensităţi reduse, oferind astfel posibilitatea de pătrundere adâncă a acesteia în sol
Cercetănle în câmp s-au realizat în perioada 2002-2004 în cadrul unui dispozitiv experimental
situat pe terasa a 3-a a râului Doamnei pe teren plan cu un sol de tipul „Planosol tipic"
Cercetănle s-au efectuat în cadrul unei plantaţii de prun din soiul Anna Spath altoit pe corcoduş,
înfiinţată în primăvara anului 1984. Pomii au fost plantaţi la distanţa de 5 m între rânduri şi 4 m pe
rând Solul de pe intervalele dintre rândurile de pomi s-a menţinut înierbat în benzi cu lăţimea de 3,8 -4
m, în cadrul parcelei unde s-au urmărit efectele irigării prin microaspersiune (parcela nr 12) şi cu benzi
înierbate şi ogor negru (alternativ în raportul 1/1) în parcela unde s-au urmărit efectele drenajului intem
şi extern (parcela nr 9)
Pentru irigare s-au creat 3 variante de aprovizionare a solului cu apă şi anume:
• VI - neingat (martor);
• V2 - realizarea pe adâncimea de 0-80 cm a unui conţinut de apă în sol , între 60-80% din
capacitatea de câmp a solului pentru apă, numită în lucrarea de faţă "Semiirigat";
• V3 - realizarea pe adâncimea de 0-80 cm a unui conţinut de apă în sol intre 80-100% din
capacitatea de câmp a solului pentru apă, numit în lucrarea de faţă „irigat"
Studiul efectelor drenajului intem şi extern s-a realizat pe o parcelă în suprafaţă de 3,64 ha pe care au
fost amplasate 6 linii de drenaj închis , distanţate la 32 m una de alta. Drenunle absorbante au fost
realizate din tubun de ceramică cu Dn = 70 mm aşezate pe un strat de egalizare de 5-10 cm din pietriş
peste care a urmat un strat filtrant din agregate naturale sortate de 3-7 mm 0 (mărgăritar) de 40 cm
grosime Deasupra stratului filtrant a fost aşezat un strat de paie cu grosimea de cea 10 cm, iar
umplerea până la nivelul solului s-a realizat cu pământ afinat.
Liniile de drenaj au avut lungimea de cea 170 m, lăţimea medie de cea 60 cm şi adâncimea de pozare a
tuburilor a variat între 0,9-1,1 m în funcţie de panta generală a terenului. Panta liniilor de drenaj a
vânat între 0,1-0,3%
Parametrii condiţiilor climatice din perioada experimentării au fost apropiate de valorile multianuale
înregistrate pe o perioadă de 39 ani la o staţie meteorologică situată la cea 6-7 km de amplasarea
dispozitivului experimental. în urma cercetărilor efectuate in p e n o a d a 2002-2008,pentru realizarea
obiectivelor propuse, din cadrul temei „Optimizarea regimului aerohidric dintr-o plantaţie intensivă de
prun pnn folosirea reversibilă a drenajului şi a irigării prin microaspersiune" s-au înregistrat o serie de
rezultate dintre care în continuare vom prezenta succint pe cele mai importante.

1.Optimizarea regimului aerohidric într-o plantaţie intensivă de prun în perioadele cu exces
t e m p o r a r de umiditate prin folosirea drenajului.
1.1 .Referitor la drenajul intern
• Mediile anuale ale coeficienţilor de restituţie în cazul drenajului intern au înregistrat valon de
0,093% în anul hidrologic 2001-2002 de 3,4%, în anul hidrologic 2002-2003 şi de 3,408% în
anul hidrologic 2003-2004. Media pe 3 ani a coeficientului de restituţie a înregistrat valoarea de
2,52%;
• Valorile maxime lunare ale coeficienţilor de restituţie în cazul drenajului intern s-au înregistrat
în luna martie Ele au înregistrat valori de 1,650% în anul hidrologic 2001-2002, de 28,519% în
anul hidrologic 2002-2003 şi de 18,489% în anul hidrologic 2003-2004. Valoarea medie lunară
pe 3 ani a coeficientului de restituţie maxim a fost de 22,60%.
• între valorile medii a precipitaţiilor din perioada octombrie - februarie şi valorile medii ale
cantităţilor de apă scurse prin drenajul intem de pe aceeaşi perioadă a celor 3 ani hidrologici
analizaţi s-a înregistrat o corelaţie semnificativă (r = 0,998*) dată de ecuaţia y = 0,006 e ° < " *
1.2. Referitor la drenajul extern
Mediile anuale ale coeficienţilor de restituţie în cazul drenajului extern au înregistrat valori de 12,36%
în anul hidrologic 2001-2002, de 11,92%, în anul hidrologic 2002-2003 şi de 4 5 , 4 9 % în anul hidrologic
2003-2004 Media pe 3 ani a coeficientului de restituţie în cadrul drenajului extern a înregistrat
valoarea de 25,10%;
Valoarea maximă lunară a coeficienţilor de restituţie în cazul drenajului extern de 47,74%, în anul
hidrologic 2001-2002 s-a înregistrat în luna septembrie, de 59,70%, în anul hidrologic 2002-2003 s-a
înregistrat în luna martie şi de 8 0 . 8 8 % în anul hidrologic 2003-2004 în luna iunie. Valoarea medie
lunară pe 3 ani a coeficientului de restituţie maxim a fost de 65,10%.
2 0 p t i m i z a r e a regimului aerohidric într-o plantaţie intensivă de prun în perioadele cu deficit de
u m i d i t a t e prin folosirea reversibilă a drenajului.
între durata de timp (în minute) dintre momentele de introducere a apei în dren şi valorile debitului de
pătrundere a apei în dren (l/s) s-a înregistrat o corelaţie negativă semnificativă (r=0,97*) dată de ecuaţia
y=l,5896e-0,0029x.
• Valorile conţinutului de apă de pe adâncimea de l m din cele 4 puncte situate în avalul axului
drenului, faţă de valorile situate în amonte de axul drenului alimentat artificial cu apă au fost
mai man cu 2 3 % la data de 12-13 august 2003, cu 10% la data de 26 11.2003 şi cu 1 0 8 % la
data de 22 11.2004. Această diferenţiere s-a realizat în special la adâncimile de 20-40 şi 40-60
cm.
•

Valoarea conţinutului de apă de p e adâncimea de 1 m în punctul situat la 2 m de axul drenului
alimentat artificial cu apă din poziţia aval a fost mai mare cu 2 9 % faţă de punctul situat la
aceeaşi distanţă în poziţia amonte . Valorile diferenţelor conţinutului de apă la celelalte puncte
faţă de axul drenului au fost practic egale.

•

Intre valorile duratei de timp (în zile) care s-a scurs între momentul introducerii apei în dren şi
valorile diferenţelor dintre poziţia aval şi amonte privind conţinutul de apă din sol (media pe
cele 4-5 puncte faţă de axul drenului şi pe adâncimea de 1 m) s-a înregistrat o corelaţie
exponenţială foarte semnificativă ( r = l ) dată de ecuaţia y = 0.0363x - 3 6417x + 17.276
2

In cazul momentului de determinare a conţinutului de apă din 22 martie 2004, conţinutului
deapă mediu pe cele patru puncte situate în amontele axului drenului alimentat normal cu apă

din precipitaţii, faţă de punctele situate în aval, a fost mai mare cu 2 0 % Acest comportament
diferit faţă de cel înregistrat la momentul de determinare a conţinutului de apă din 10-11 iulie
2003 se poate explica prin cantităţile mai mari de precipitaţii căzute cu I 5 zile înainte de
determinarea conţinutului de apă din sol.
3. O p t i m i z a r e a regimului aerohidric din sol în perioadele cu deficite de apă prin folosirea irigării
prin m i c r o a s p e r s i u n e :
• Media dintre valoarea coeficientului de uniformitate Chrisnansen (Cu) de pe intervalul dintre
două microaspersoare situate pe rânduri vecine de pomi şi de pe intervalul dintre două
microaspersoare vecine, situate pe acelaşi rând de pomi, a fost de 75,74. Comparând această
valoare a Cu, cu valorile Cu de 80-85%. considerente optime pentru practicarea unei irigaţii
prin aspersiune cu o uniformitate bună se constată că valoarea înregistrată în lucrarea de faţă sa situat la limita inferioară a acestui interval.
•

Media dintre valoarea coeficientului de uniformitate P E A R S O N (Cv) de pe intervalul dintre
două microaspersoare situate pe rânduri vecine de pomi şi de pe intervalul dintre două
microaspersoare vecine situate pe acelaşi rând de pomi, a fost de 3 2 % . Comparând această
valoare a Cv cu valorile Cv de 10-20% considerente ca valori corespunzătoare pentru
practicarea unei irigaţii prin aspersiune uniformă, se consideră că valoarea înregistrată în cazul
de faţă s-a situat peste limita superioară a acestui interval.

•

în medie pe cei 2 ani d e experimentare (2003 - 2004) şi pe cele 3 distanţe faţă de
microaspersor, între cantitatea de apă distribuită p n n microaspersiune pe intervalul dintre două
microaspersoare situate pe rânduri vecine de pomi (3,167 l/mp/oră) şi valoarea privind
cantitatea de apă distribuită prin microaspersiune pe intervalul dintre două microaspersoare
vecine situate pe acelaşi rând de pomi (3,428 l/mp/oră), nu s-au înregistrat diferenţe
semnificative.

•

In
medie pe aceeaşi perioadă de experimentare şi pe cele două intervale dintre
microaspersoare, la distanţa de 0,5m de microaspersor s-a distribuit o cantitate de apă
(l/mp/oră) semnificativ mai mare cu 4 4 % faţă d e cantitatea distribuită la distanţa situată la 1 m
de microaspersor şi cu 8 9 % faţă de distanţa de 1,5 m de microaspersor. în aceleaşi condiţii,
cantitatea de apă distribuită la 1 m de microaspersor a fost semnificativ mai mare cu 3 2 % faţă
de cea distribuită la 1,5 m de microaspersor.
4. Influenţa irigării prin microaspersiune asupra conţinutului de apă (%Cc) din sol pe i n t e r v a l u l
d i n t r e d o u ă m i c r o a s p e r s o a r e situate pe rânduri vecine de pomi.
• Valoarea medie a continutului de apă din cele trei puncte situate la diferite distanţe de
microaspersor de pe adâncimea de 0-80 cm a fost mai mare în varianta irigată (V3), faţă de
neirigat ( V I ) cu 3 6 % în anul 2003 şi cu 1 2 % în anul 2004
•

In varianta neirigată, valoarea conţinutului de apă din sol de pe adâncimea de 0-80 cm la
distanţa de 0,5 m faţă de poziţia „ipotetică" a microaspersorului a fost mai mare cu 7 % faţă de
valoarea conţinutului de apă din sol de la distanţa de 1,0 m şi cu 1 3 % faţă de valoarea
conpnutului de apă de la distanţa de 1,5 m Pentru anul 2004, conţinutul de apă la 0,5 m de
poziţia „ipotetică" a microaspersorului a reprezentat 9 6 , 8 % din valoarea conţinutului de apă de
la distanţa de 1 m şi a fost mai mare cu 0,4% faţă de valoarea conţinutului de apă înregistrat la
distanţa de 1,5 m.

•

In varianta irigată, conţinutul de apă de la distanţa de 0,5 m de microaspersor a fost mai mare cu
13% faţă de cel de la 1 m de microaspersor şi cu 4 % faţă de cel de la 1,5 m de microaspersor.
în anul 2004 diferenţele au fost de 1 6 % şi respectiv de 2 7 % .
In varianta irigată faţă de cea neirigată conţinutul de apă de pe adâncimea de 0-20 cm a fost mai
mare cu 3 6 % la distanţa de 0,5 m de microaspersor, cu 2 8 % la distanţa de 1 m şi cu 4 6 % la
distanţa de 1,5 m

•

in anul 2004 aceste diferenţe au fost de 2 9 % la distanţa de 0,5 m de microaspersor, de 7 % la distanţa de
I m şi de 2 % la distanţa de microaspersor Datele rezultate au arătat că din anul 2003 faţă de anul 2004
diferenţele între varianta irigată şi neirigată privind conţinutul de apă din sol au fost mai mari In ambii
ani valoarea acestor diferenţe s-a micşorat odată cu creşterea distanţei faţă d e microaspersor.
5. C o m p a r a ţ i a î n t r e valorile cantităţii de apă din sol de pe intervalul dintre rândurile d e pomi şi
cele de pe intervalul de pe rândul de pomi în regim neirigat şi irigat în cursul anilor 2003 şi 2004.
• în medie pe cele trei poziţii de la microaspersor (0,5 m, 1 m şi 1,5 m), conţinutul de apă de pe
adâncimea de 0-80 cm din varianta neirigată de pe intervalul situat între rândurile de pomi, faţă
de intervalul situat pe direcţia rândului de pomi a fost mai mare cu 1 3 % atât în anul 2003 cât şi
în anul 2004, datorită densităţii mai reduse a rădăcinilor pe intervalul dintre rânduri faţă de
intervalul de la rândul de pomi
•

în medie pe cele trei poziţii de la microaspersor, conţinutul de apă de pe adâncimea de 0-80 cm
din varianta irigată de pe intervalul situat între rândurile de pomi a fost mai mare cu 3 6 % în
anul 2003 şi cu 6% în anul 2004. Diferenţa dintre cei 2 ani se poate explica prin cantităţile mult
mai reduse de apă aplicate prin norma de irigare în cursul anului 2004 faţă de anul 2003
Diferenţele dintre valorile conţinutului de apă ale solului de pe cele două intervale pot fi
explicate pnn sistemul diferit de întreţinere a solului Respectiv pe intervalul situat pe direcţia
rândului, solul a fost menţinut ca ogor negru prin lucrarea mecanică şi aplicarea erbicidelor în
felul acesta afânarea solului s-a realizat numai până la adâncimea superficială de 10-12 cm Pe
intervalul dintre rândurile de pomi solul s-a menţinut înierbat c e a 14-15 ani înainte de
efectuarea experimentelor din lucrarea de f a ţ i Ierburile p n n efectele prezentate au determinat o
îmbunătăţire a structurii, o creştere a spaţiului poros şi respectiv o pătrundere mult mai uşoară a
apei în sol
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