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Abstract: Considering these factors: the climate studies for the last three decades regarding monthly 

precipitations and potential evaporation; the current crop planning; pedological studies on hydro-physical 
characteristics of the soil; phytotechnology studies; hydrogeological studies on the variation of the 
groundwater level; the types and functional characteristics of the irrigation systems in use now and/or in the 
future for each pipeline on the plot in this paper have been recalculated: the maximum monthly norms of water 
application for the provisions of 50% and 80% for the orchards chosen – norms which are indispensable in 
determining the maximum watering (hydro)module and the average weighted watering hydromodule, 
hydraulic variables used to determine the sizing flows of the plot pipeline network. 

Key words: norm of water application, watering (hydro)module, medium-weighted watering 
hydromodule, sizing flow. 

 
INTRODUCERE 

In condițiile actuale, multe din ploturile de irigații cu conducte sub presiune din România, intrate în 
funcțiune acum 46 -50 de ani în urmă, prezintă un grad avansat de uzura fizică și morală. Referitor la această 
uzură, s-au identificat ca fiind importanți următorii factori: schimbarea formei de proprietate asupra terenului; 
lipsa fondurilor pentru întreținere și reparații; constatarea că transportul apei de irigații prin anumite tipuri de 
conducte, precum cele din azbociment, afectează semnificativ calitatea produselor agro-horticole prin daunele 
aduse sănătății consumatorilor; modificarile climatice din ultimele decenii, care au importante implicații 
asupra regimului precipitațiilor și evaporației potențiale; modificarea regimului apei subterane freatice în 
principal datorită aplicării unor norme de irigații inadecvate; modificarea continuă a prețurilor energiei 
electrice și al apei. Având în vedere acești factori, s-au considerat pentru retehnologizarea unei suprafețe de 
irigații plantată cu pomi ca fiind necesare următoarele: 1°-studii climatice pe Nc ani calendaristici consecutivi, 
din ultimele trei-patru decenii: precipitațiile lunare, Pp, [mm], şi evaporația potențială lunară EP, [mm]; 2°- 
planul plantației de pomi care precizează numărul de tipuri de pomi Nas, şi ponderea aferentă fiecărei platații, 
πν, ν=1÷ Nas; 3°- studii agro-fitotehnice pentru fiecare parcelă plantată cu soiul corespunzător de pomi fructiferi 
ν, ν=1÷ Nas, şi fiecare lună calendaristică: coeficienții de corecție ai evaporației potențiale, d, grosimea stratului 
de sol activ (de înmagazinare a apei şi/sau de dezvoltare a rădăcinilor), h, [m], coeficienții de valorificare a 
precipitaţiilor, r, şi coeficienții de repartiţie relativă a aportului freatic, A.F., [%]; 4°- studii pedologice privind 
indicii hidrofizici ai solului, medii pe grosimea de sol h: capacitatea de câmp pentru apă a solului, CC, [%], 
coeficientul de ofilire al solului, CO, [%], şi densitatea aparentă a solului, DA, [g/cm3]; 5°- studii 
hidrogeologice referitoare la variația nivelului freatic şi aportul freatic global din perioada de vegetaţie, A.F.G, 
[m3/ha]. 

Bazați pe studiile de mai sus, în prezenta lucrare au fost recalculate normele de udare lunare maxime 
pentru asigurările de 50% și de 80% (complementare cu probabilitățile de depășire de 50% și, respectiv, de 20 
%), normele de udare care sunt indispensabile în calculul (hidro)modulului de udare maxim şi a 
hidromodulului de udare mediu ponderat, mărimi hidraulice necesare la determina debitelor de dimensionare 
a reţelei de conducte din cadrul tarlalei pomicole. 

Retehnologizarea unui plot de irigații cu conducte sub presiune mai implică şi următoarele activităţi de 
proiectare: redimensionarea tehnico-economică optimă a rețelei de conducte a plotului, utilizând materiale 
performante precum PEHD; reechiparea stației de punere sub presiune în concordanță cu cerințele de debit și 
presiune variabile ale rețelei plotului, incluzând și agregate de pompare cu turație reglabilă, precum și 
automatizarea funcționării stației.  

 
MATERIAL ŞI METODĂ  

Normele de udare lunare, pentru fiecare cultură, au fost determinate prin metoda bilanţului apei în sol 
(Cazacu, E.et al.1989) pe ani hidrologici. Anul hidrologic i cuprinde ultimele trei luni (octombrie ÷decembrie) 
din anul calendaristic i-1, urmate de primele nouă luni (ianuarie÷septembrie) din anul calendaristic i. Astfel, 



 

 

dispunând de datele climatice din Nc ani calendaristici consecutivi, putem alcătui un şir de Nh=Nc-1 ani 
hidrologici consecutivi. 

Din procesarea datelor de bază, pentru fiecare an hidrologic i, i =1÷ Nh, şi/sau lună j, j =1÷12 au fost 
determinate următoarele elemente implicate în bilanţul apei în sol: 

- aportul de apă din precipitații: , [m3/ha];        (1)  

- evapotranspirația reală optimă: , [m3/ha];       (2) 

- aportul de apă din pânza freatică: , [m3/ha];       (3)  

- indicele umidităţii active: , [%];         (4)  
- plafonul minim (al umidității solului), dependent de cultură şi textura solului: 

- pentru solurile cu textură mijlocie, , [%];             (5)  

- pentru solurile cu textură uşoară, , [%];             (6) 

Rezerva de apă din sol aferentă umidității gravimetrice procentuale este:, 
, [m3/ha]            (7) 

- pentru , din relaţia (7) se obţine rezerva maximă, ;    

- pentru , din relaţia (7) se obţine rezerva minimă, ; 

- pentru , din relaţia (7) se obţine limita inferioară a rezervei de apă, ; 

- rezerva de apă din sol la începutul lunii j din anul hidrologic i, este determinată astfel: 

 cu uzual , [m3/ha]      (8) 

 cu , [m3/ha]         (9) 

 cu  şi cu , [m3/ha]               (10) 

- rezerva de apă din sol fictivă la finalul lunii j din anul hidrologic i,  
  şi , [m3/ha]           (11) 

 Rezerva de apă din sol la finalul lunii j din anul hidrologic i, , cu , precum şi norma 

de udare lunară,  sau percolaţia profundă  sunt determinate cu ecuaţii diferenţiate în funcţie de relaţiile 

de ordine între rezervele ,  şi  (pentru lunile din perioada de vegetaţie) sau 

(pentru lunile din afara perioadei de vegetaţie); astfel deosebim următoarele cazuri: 
- Caz 1, pentru : ,        (12) 

     ,  şi        (13) 

- Caz 2, pentru  ,         (14) 

    ,  şi      (15) 

- Caz 3, pentru     (16) 

Pentru fiecare an hidrologic i, , au fost luate în consideraţie numai normele de udare lunare din 

perioada de vegetaţie aferente lunilor j,  ,      (17) 

unde  reprezintă indicativele aferente lunilor în care se aplică efectiv udări. Astfel pentru fiecare 

cultură se obţin şirurile de date statistice: , cu     (18) 

Normele de udare lunare maxime asigurate au fost determinate cu ajutorul curbei de probabilitate teoretică 
de tip Pearson III (Giurmă, I. et al. 2001, Hîncu, S. et al. 1971).  

 Din tabelele Krîţkii şi Menkel s-au extras coeficienţii moduli K (Tab 1) numai pentru probabilitățile 
de depășire p=50% și p=20 % (care corespund asigurărilor de 50% și, respectiv, de 80 %), iar pentru parametrii 
Cv și α au fost considerate valorile (26) şi, respectiv, α {1.5, 2.0, 3.0}. 
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Tabelul 1. Coeficienţii moduli Krîţkii-Menkel pentru probabilitățile de depășire  şi 
 

p 
[%] 

α 
[-] 

Cv, [-] 
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 

50 
1.5 1.00 0.99 0.99 0.97 0.96 0.93 0.89 0.83 0.76 0.67 0.628 0.56 
2.0 0.997 0.986 0.976 0.952 0.920 0.880 0.846 0.800 0.748 0.690 0.637 0.580 
3.0 0.99 0.98 0.95 0.92 0.89 0.85 0.82 0.76 0.75 0.71 0.67 0.53 

20 
1.5 1.08 1.17 1.25 1.34 1.42 1.51 1.59 1.89 1.78 1.88 1.694 1.709 
2.0 1.083 1.164 1.240 1.316 1.380 1.438 1.490 1.544 1.576 1.610 1.638 1.648 
3.0 1.08 1.15 1.21 1.26 1.31 1.34 1.37 1.40 1.41 1.42 1.43 1.43 
 

Astfel, cunoscând valorile pentru probabilitatea p, p {50, 20}, precum şi pentru parametrii , 

, și α, α [1.5, 3.0], din tabelul de mai sus, prin interpolare bidimensională după parametrii Cv 

și α, folosind o lege adecvată (biliniară, bicubică, biarmonică etc.), rezultă coeficientul modul Kj; în final, 

coeficientul este utilizat în calculul normei de udare cu probabilitățile de depășire p, , aplicând următoarea 

ecuaţie:              (19) 

 Normele de udare lunare pentru p=50% sunt necesare în calcule tehnico-economice, iar cele pentru 

p=20% (corespunzătoare asigurării de 80%), , , servesc la calculul (hidro)modulului de udare 

maxim şi a hidromodulului de udare mediu ponderat – care determină debitele de dimensionare a reţelei de 
conducte din cadrul plotului irigat. 

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Modelul matematic prezentat anterior a fost aplicat pentru retehnologizarea plotului de irigatii cu conducte 
sub presiune corespunzător livezii Munteni din județul Vaslui; în acest scop au fost achiziţionate şi utilizate 
următoarele date de bază:  

 1°-studii climatice pe Nc=28 ani calendaristici consecutivi, din perioada anilor 1987 ÷2015, constând 
din: precipitațiile lunare, Pp, evaporația potențială lunară EP 

 2°- planul de cultură (asolamentul) actual cu Nas=5 culturi pomicole (Tab. 2) pentru care se precizează 
ponderea πν şi și coeficienții de corecție ai evaporației potențiale, d ν,j, cu ν =1÷ 5 şi j =1÷ 12 ; 

 
Tabelul 2. Planul cu structura plantației pomicole de 179 ha și coeficienții de corecție ai evaporației 

potențiale. 
Nr. 
crt. 

Cultura 
S 

[ha] 
Pondere 

[%] 
Coeficienți lunari de corecție ai evaporației potențiale 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
1 Nuc 36 20 

0.90 0.85 0.60 0.88 0.83 0.98 1.24 1.09 0.83 0.70 0.85 0.98 2 Păr 27 15 
3 Cireș 30 17 
4 Prun 50 28 

0.90 0.85 0.60 1.12 0.87 1.20 1.09 1.86 0.74 0.70 0.85 0.90 
5 Gutui 36 20 

  
3°- studii agro-fitotehnice pentru fiecare cultură ν, ν=1÷5, şi fiecare lună calendaristică j, j =1÷ 12: 

grosimea stratului de sol activ, hν,j, coeficienții de repartiţie relativă a aportului freatic, pentru respectivele 
culture pomicole -A.Fν,j, precum şi valorile coeficientului de valorificare a precipitaţiilor, rν,j=0.95; 

4°- studii pedologice privind indicii hidrofizici ai solului, medii pe grosimea de sol hν,j: capacitatea de 
câmp, CC=25% (din masa solului uscat), coeficientul de ofilire, CO=11%, şi densitatea aparentă, DA= g/cm3; 

5°- studii hidrogeologice: nivelul freatic are adâncimi mai mari ca 5 m, iar aportul freatic global se 
aproximează ca fiind nul. 

Pe baza ecuațiilor ecuațiilor (1) – (18) s-au determinat valorile pentru mărimile corespunzătoare fiecărei 
plantații pomicole. În (Tab. 3) de exemplu sunt prezentate valorile corespunzătoare plantației de nuc pentru 
anul 2015. 

{ }50,20p ∈

{ }∈ 1.5,2.0,3.0α

∈ v
jC

[ ]0.1,1.2v
jC ∈ ∈

%p
jm

%p med
j j jm K m= ⋅

20%
jm *j J∈



 

 

Efectuând toate prelucrările matematice şi utilizând, pentru α=2, datele din (Tab. 1), în final au rezultat 
valorile pentru normele lunare maxime asigurate cu probabilitățile de depășire de 50% și 20 % (Tab. 4). În 
(Tab. 5) s-au calculat valorile modulului de udare. 

Hidromodulul de udare, aferent unui plan de cultură, λ, se determină ca medie ponderată a modulul de 
udare pentru fiecare din culturi, factorul de pondere fiind suprafața ocupată de fiecare din culture: 

 ………………………………. (20) 

 
Tabelul 3. Exemplu de bilanț pentru plantația de NUC în anul 2015 

Element de 
bilanț 

[m3/ha] 

Luna 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Precipitaţii 
utile 

322 266 289 664 315 191 939 881 383 89 350 102 

Evapotrans
pirația 

107 164 272 771 987 1383 1755 1362 675 327 231 144 

Aflux 
freatic 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rezerva 
inițială 

3594 1478 1495 1388 1324 1324 1324 1324 1324 1324 3379 3379 

Rezerva 
finală 

3594 3696 1495 1388 1324 1324 1324 1324 1324 1324 1444 3379 

Norma de 
udare 

0 0 0 0 609 1192 816 481 291 238 0 0 

Percolare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

 Din calculele efectuate s-a obținut valoarea hidromodului de udare: λ = 0.54 
 

Tabelul 4. Valoarea normelor lunare maxime asigurate cu două probabilități teoretice de depășire (50 
și, respectiv 20 %) și norma de irigație M [m3/ha]. 

Nr. 
crt 

Cultura 
p 

[%] 
M 

Luna 
III IV V VI VII VIII IX 

1 Cires 
20 5316 120 376 609 775 1488 1214 734 
50 2909 0 55 257 350 974 879 394 

2 Par 
20 5312 132 376 601 774 1483 1212 734 
50 2880 0 56 252 349 953 876 394 

3 Nuc 
20 5271 144 376 569 769 1472 1207 734 
50 2807 0 59 230 345 920 859 394 

4 
Prun, 
Gutui 

20 5479 102 561 680 1079 1269 1162 626 
50 3056 0 247 301 541 821 830 316 

 
Tabelul 5. Calculul valorii modulului de udare maxim pentru plantațiile pomicole 

 Cultura Pondere Luna T[zile] 
mmax 

m.c/ha] 
(qu)max[l/s/ha] 

1 Cireș 20 VII 31 1488 0,600 
2 Păr 15 VII 31 1483 0,578 
3 Nuc 17 VII 31 1472 0,573 
4 Prun 28 VII 31 1269 0,494 
5 Gutui 20 VII 31 1269 0,494 
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CONCLUZII 
Aplicarea algoritmului matematic propus în retehnologizarea plotului de irigații pentru livada Munteni-

Vaslui va conduce la obținerea următoarelor beneficii: economia de apă prin reducerea normelor de udare 
lunare maxime și prin diminuarea semnificativă a pierderilor volumice în rețeaua de conducte; reducerea 
consumului specific de energie prin adaptarea riguroasă a parametrilor funcționali ai stației de pompare la 
cerințele de debit și presiune ale rețelei; reducerea forței de muncă aferente atât mutării instalațiilor de udare 
cât și exploatării stației de pompare; îmbunătăţirea semnificativă a calităţii produselor agricole prin eliminarea 
unui important factor de risc supra sănătăţii consumatorilor 

 
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 

1. CAZACU, E., DOBRE, V., MIHNEA, I., PRICOP, GH., ROŞCA, M., SÂRBU, E., STANCIU, E. 
Irigații, București, 1989, 123 p, ISBN 973-40-8870-5. 

2. GIURMA, I., CRĂCIUN, I., GIURMA, CATRINEL-RALUCA Hidrologie şi hidrogeologie: 
aplicaţii, Iaşi, 2001, 165 p, ISBN 973-8050-98-7.3.  

3. HÎNCU, S., STANESCU, P., PLATAGEA, GH. Hidrologie agricolă, București, 1971,112 p. 
  

  


