
 

 

ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE ŞI DEZVOLTAREA DURABILĂ  
A SPAŢIULUI RURAL 

 
CZU: 631.674.001 
 
UTILIZAREA UNEI PARADIGME NOI ÎN METODOLOGIA CERCETĂRILOR ÎN DOMENIUL 

OPTIMIZĂRII REGIMURILOR DE UMIDITATE ÎN AGRICULTURA IRIGATĂ. 
 

Alexandru CORONOVSCHI 
 

Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Chișinău 

 
Abstract. A new approach is presented concerning the optimization of soil moisture regimes in the field 

of irrigated agriculture. As the research method has served the maximum intensity of soil microbial activity. 
Research shows that the cercetătă method can be used accordingly in optimization research or rationalization 
of soil moisture regimes. Moisture regime registered as optimal for microbiological activity of the soil proved 
to be optimal and if the relationship between the level of harvest agricultural culture and soil moisture. This 
actually proves once again the correctness of the choice criterion set out to optimize soil moisture regimes in 
the case of irrigated agriculture. 
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INTRODUCERE 
Dezvoltarea tehnologiilor agricole eficiente din punct de vedere ecologic şi economic poate fi realizată 

numai prin punerea în valoare şi utilizarea raţională a tuturor resurselor disponibile, în special a resurselor de 
apă prin optimizarea regimurilor de umiditate a solurilor. Problema optimizării este una foarte complexă. În 
prim plan, în acest sens se situează metodologia cercetărilor. 

La momentul actual, metoda de cercetare se bazează exclusiv pe influența diferitor regimuri de umiditate 
a solului asupra nivelului recoltelor culturilor agricole. Ca efecte al folosirii acestei metode sunt următoarele: 
degradarea proprietăților hidrofizice și chimice ale solurilor cernoziomice; imposibilitatea planificării şi 
menţinerii unui anumit regim de umiditate; tendinţa micşorării stabile şi necontrolabile, în decursul sezonului 
de irigare, a umidităţii solului; diminuarea efectului economic stabilit în faza de proiectare a sistemului de 
irigare. 

Pentru evitarea acestor efecte negative, la părerea noastră, este necesar de pus accentul pe reacția biotei 
solului (microorganismele din sol sunt componenta principală care participă în circuitul global al energiei și 
masei în biosferă, de gradul de activitate și dezvoltare a cărora depinde fertilitatea solurilor) în rezultatul 
acțiunii asupra ei cu diferite regimuri de umiditate. 

Scopul lucrării: 
Prezentarea unei noi metodologii de optimizare a regimurilor de umiditate a solurilor în domeniul 

agriculturii irigate. 
 

MATERIAL ȘI METODĂ 
În cercetările experimentale a fost folosită metoda lizimetrică. Rezultatele experimentale ale variantelor 

au fost comparate între acestea și cu variantele actualmente folosite în practică și în cercetări.  
Ca metodă de cercetare nu a servit comparația regimurilor între acestea, criteriu fiind nivelul recoltei 

culturilor agricole (adică reacția plantelor la schimbarea umidității solului) după cum actualmente se efectuează 
cercetările în acest domeniu, ci intensitatea maximală a activității microbiene a solului.  

Au fost cercetate următoarele variante de umiditate: 
a) Limita de declanșare a udărilor 0,7CC: 1- (0,7-0,8) CC; 2 - (0,7-0,9) CC; 3 - ((),7-1,0) CC; 
b) Limita de declanșare a udărilor 0,8CC: (0,8-0,9) CC; (0,8-1,0) CC; 
c) Limita de declanșare a udărilor 0,9CC: (0,9-1,0) CC. 
Variantele regimului de umiditate a soluluii folosite în prezent: ((),7-1,0) CC; (0,8-1,0) CC. 
Au fost folosite următoarele norme de udare, conform varaintelor:  
a) m1=2,77; m2=5,53 litr/liz.; m3=8,27 litri/liz.;   
b) m4=2,77 litri/liz.; m5=5,53 litri/liz.;  
c) m6=2,77 litri/liz.. 
Normele de udare au fost calculate conform formulei: 



 

 

n = & 'h×S×(()*+ , ()-.)×CC, 
În care: / – densitatea aparentă a solului; h – adîncimea stratului de calcul; S – aria suprafeței udate; 

!�01, !��� – respectiv umiditatea de declanșare a udărilor și plafonul maximal al umidității; CC – capacitatea 
de cîmp a solului pentru apă. 

Umiditatea solului a fost monitorizată cu ajutorul tensiometrelor. 
Tipul de sol – cernoziom obișnuit moderat humificat. 

 
REZULTATE ȘI DISCUȚII 

Optimizarea regimurilor de umiditate a solului în prezent se efectuează comparînd nivelul recoltelor 
culturilor agricole realizat în diferite variante.  

Astfel, conform Ajdarov I.P., Korol'kov A.I. 1986, Egorov V.V., 1984, raţionale se pot considera acele 
regimuri care prevăd irigaţiile cu udări dese şi norme mici. În aşa fel, consideră ei, poate fi economisită apa şi 
nu se produc percolări. 

Alţi cercetători (Pancov Û. I., Pavluško O.I., 1983 et. all), dimpotrivă, afirmă că udările cu norme mici 
pot conduce la pierderi neproductive în procesul evaporării şi se pot crea premise pentru nerespectarea 
regimului de irigaţie din cauza unor ratări organizaţionale. 

Conform Sobko A. A., 1986, Rekomendacii po reźimu, 1985, Skurtul A.G., Gamaûn I. M., Gavril'čenko 
V. Z., 1987, Bogrov M. N., Žarikov E. M., 1986, et. all., raţionale pot fi numite acele regimuri care prevăd 
irigarea diferenţiată. Această metodă prevede divizarea sezonului de vegetaţie în mai multe perioade numite 
„critice”, în care începe dezvoltarea anumitor faze de creştere a plantelor. în aceste faze, presupun ei, plafonul 
minim al umidităţii solului trebuie să fie mărit. înainte şi după trecerea perioadei critice, acest plafon poate fi 
micşorat cu 10-15%, fără ca nivelul recoltelor culturilor agricole să se diminueze. 

În cazul deficitului de apă pentru irigaţii unii autori Gamaûn I. M., Gumanûk A.V., Korovaj V.M., 2005, 
propun ca micşorarea cheltuielilor de apă să se efectueze prin două metode: 

micşorarea normelor de udare; 
mărirea intervalului de timp între udări. 
Varianta optimală este cea care presupune nivel de recoltă maximală 
Din cele expuse observăm că metoda de cercetare se bazează exclusiv pe influența diferitor regimuri de 

umiditate a solului asupra nivelului recoltelor culturilor agricole, excuzînd nivelul impactului asupra biotei 
solului. Cu toate acestea, Stefurac V. et. all., (1990) menționează că de nivelul de dezvoltare și activitate a 
biotei solului depinde în mare măsură fertilitatea acestuia, calitatea și productivitatea plantelor.  

Cercetările efectuate de diferiți autori (V. Stefurac et. al., 1990,  G.V. Mereniuc et. al., 1988, Z. I. 
Naconecinaia 1988, et. al.) au stabilit că microorganismele solului pot fi ca un indicator al nivelului impactului 
antropogen asupra solului. 

Evaluarea impactului antropogen asupra solului se poate efectua prin mai multe metode, inclusiv prin 
reacția activității microbiene la variația umidității solului. S. V. Nerpin et. al. (1975) a stabilit posibilitatea 
regularizării schimbului de CO2 în sistemul plantă-sol-atmosferă modificînd umiditatea solului (Fig. 1)  

 

 
Figura 1 Dependența concentrației bioxidului de carbon din aerul din sol de umeditatea sulului 
 



 

 

Din această figură se vede că mărirea umidității solului privoacă o reacție anumită asupra intensității 
activității microbiene, exprimată prin concentrația dioxidului de carbon în aerul din sol. Totodată această 
dependență are și un optimum bine evidențiat la nivelul umidității de cca 25% din greutatea solului. Acest 
efect, conform metodei experimentului, a servit drept criteriu de comparație a variantelor experimentate 
(Figura 2).  

 

 
 

Figura 2 Dinamica concentrației CO2 în aerul din sol în dependeță de regimurile hidrotermice 
 

Relaţiile din fig.2 denotă că maximum de activitate microbiologică se află în regimul (0,7-0,9)CC în ambii 
termeni de măsurare. Aceasta permite să conchidem că regimul hidrotermic (0,7-0,9)CC întruneşte toate 
condiţiile ecologic-favorabile pentru activitatea microbiologică în sol. Regimurile folosite actualmente în 
practica irigațiilor (0,7-1,0CC și (0,8-1,0)CC) nu se află în zona optimală de activitate microbiană a solului. 
Altfel spus aceste regimuri provoacă inhibiția activității microbiene din care cauză folosirea îndelungată a 
acestora provoacă destabilizarea și micșorarea fertilității solului fapt enunțat anterior în lucrare. 

Pentru o certitudine mai clară în acest sens s-a stabilit și relația între nivelul recoltelor culturilor agricole 
și aceleași variante de umiditate (Figura 3).  

  

Figura 3 Relația dintre recoltă biologică a culturii agricole și regimul de umeditate 
 

După cum se vede din această figură, nivelul recoltei culturii agricole este într-o relaţie specifică cu 
umiditatea solului, având un maximum înregistrat în regimul (0,7- 0,9)CC. Valoarea maximă a acesteia 
aparţine regimului hidrotermic (0,7- 0,9 )CC. Reiese că acest regim întruneşte toate condiţiile necesare inclusiv 
din punct de vedere a fiziologiei plantelor. 

 
CONCLUZII 

 
Criteriul enunțat în metoda experimentului este caracteristic relației între intensitatea producerii 

dioxidului de carbon și umiditatea solului și poate fi în consecință folosit în cercetările de optimizare sau 
raționalizare a regimurilor de umiditate a solului. 

Regimul de umiditate înregistrat ca optimal pentru activitatea microbiologică a solului s-a dovedit a fi 
optimal și în cazul relației între nivelul recoltei culturii agricole și umiditatea solului. Acest fapt ne dovedește 
o dată în plus semnificația criteriului ales pentru optimizarea regimurilor de umiditate a solurilor în cazul 
agriculturii irigate. 
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