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REZUMAT
Lucrarea tratează următoarele probleme: Cerinţe şi resurse de apă pentru agricultură; Obiective ale României pentru dezvoltare şi
integrare; Consumul de apă din sol şi refacerea rezervei; Ciclul de udare şi elementele componente; Suprafaţa irigată pe ciclul de udare.
Refacerea umidităţii solului se realizează pe cale naturală (prin precipitaţii) şi pe cale artificială (prin irigaţie). Norma de udare este de
mărime constantă sau variabilă pe durata ciclului. Modul de lucru cu udare constantă este specific pentru suprafeţe irigate mari. Pe durata
ciclului de udare, o instalaţie serveşte o anumită suprafaţă, pentru condiţiile lunii de consum maxim de apă de irigaţie (de regulă, luna
iulie).
ABSTRACT
The paper presents the following problems: requirement and water resources for the agriculture; Romania’s objectives for development
and integration; the consumption of water at the soil and the restoration of the soil reserve; the cycle of watering and the component
elements; the irrigation surface in the cycle of watering. The restauration of soil humidity is made in the natural way (through rainfall)
and artificial way (through irrigation). The watering is with constant or variable size at the duration of cycle. The work made with
constant watering is specifical for big irrigated surfaces. On the duration of the watering cycle, an installation serves a certain surface,
for the conditions of the month with a maximum consumption of irrigation water (as a rule July month).

1. INTRODUCERE
România se află în categoria ţărilor europene cu resurse
modeste de apă (locul 11 pentru resursele totale şi locul
21 pentru cele formate pe teritoriul său). În viziune
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europeană, agricultura reprezintă un utilizator important
de apă, viabil economic şi competitiv pe piaţă.
Pentru a se încadra în dezvoltarea durabilă, agricultura va solicita tehnologii şi echipamente noi pentru
valorificarea mai eficientă a apei de irigaţie, va utiliza
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mai mult resursele neconvenţionale de apă şi va respecta
cerinţele managementului calitativ.

2. CERINŢE ŞI RESURSE DE APĂ
PENTRU AGRICULTURĂ
În România, resursele de apă exploatabile sunt apreciate la 38 500 mil m3/an, acoperite în modul următor:
Dunărea – 45%; râurile interioare – 45%; subteran –
10%. În total se pot obţine, aprox. 1660 m3/locuitor,
situaţie apreciată ca modestă.
Suprafaţa cu potenţial economic irigabil se apreciază la
5,5 mil ha, din care 3,5 mil ha cu eficienţă economică
mare. În acest context, irigaţiile vor deveni cel mai important consumator de apă din agricultură şi unul dintre
principalii consumatori pe plan naţional, solicitând în
medie 35 – 45% din resursele de apă exploatabile ale ţării.
Pe plan internaţional, în cadrul Uniunii Europene,
coordonatele de viitor asupra problemei „Apa în agricultură”, din Platforma Tehnologică a Apei (nr. 25), se
rezumă la următoarele obiective:
a) Cerinţa de apă cea mai importantă este pentru
irigaţie, existând două grupări principale geografice,
după cum urmează:
– ţări din sudul continentului, în care cerinţa depăşeşte 50% din consumul pe plan naţional, cum ar fi:
83% în Grecia, 68% în Spania, 57% în Italia ş.a.;
– ţări din nord şi est, unde ponderea apei de irigaţii
este sub 10%.
b) Agricultura va fi mai flexibilă la cerinţele de pot şi
de produse ecologice, trebuind să utilizeze şi resursele
neconvenţionale de apă.
c) Se apreciază ca posibilă modificarea climatului la
scară planetară, care va genera creşterea solicitărilor de
apă.

3. OBIECTIVE ALE ROMÂNIEI PENTRU
DEZVOLTARE DURABILĂ
Cu toate progresele înregistrate, procesele din agricultură rămân expuse acţiunii nefavorabile a unor factori
naturali, ale căror apariţie, durată şi extindere în spaţiu nu
pot fi preîntâmpinate sau înlăturate în totalitate.
Aderarea României la Uniunea Europeană presupune
realizarea unor modificări, cu deosebire în agricultură,
care să conducă la dezvoltare durabilă şi performantă.
Conform estimărilor specialiştilor, circa 2% din totalul suprafeţei agricole a României, de circa 15 milioane ha,
este afectată anual de secetă extrem de severă, cultura
plantelor nefiind posibilă fără irigaţie, în timp ce pe
38% din suprafaţa agricolă, irigaţia are rolul de a completa precipitaţiile în asigurarea necesarului.
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Conceptul de monitoring, prevăzut de Directiva
Cadru 2000/60/EC, priveşte apa în general şi apa de
irigaţie în special, în primul rând ca resursă pentru
folosinţe complexe, şi, în al doilea rând, ca un ecosistem cu valoare ecologică.

4. UTILIZAREA RAŢIONALĂ A APEI
PENTRU IRIGAŢIE
Scăderea umidităţii solului sub valoarea plafonului
minim Pmin conduce la apariţia deficitului hidric, care
poate fi evitat şi înlăturat folosind irigaţia. Prin irigaţie,
umiditatea solului este menţinută în fenofazele critice,
între plafonul minim şi capacitatea pentru apă în câmp
(CC) [1, 7, 9].

4.1. Consumul de apă din sol
şi refacerea rezervei
Refacerea rezervei se poate face în două moduri:
– pe cale naturală, simultan şi în mod aleatoriu prin
ploi, iar pe anumite perimetre şi în anumite condiţii,
prin aport freatic;
– pe cale artificială, prin udări aplicate prin rotaţie, cu
mărime constantă sau variabilă pe durata ciclului de udare.
Operaţia se repetă când din rezerva totală pe adâncimea de udare s-a consumat rezerva utilă, conform
metodei de prognozare – avertizare.

4.2. Ciclul de udare
În prezent, circa 95% din instalaţiile de udare sunt
prin aspersiune, peste 60% fiind cu mutare manuală.
Ciclul reprezintă elementul principal al organizării activităţii de aplicare a udărilor şi al funcţionării sistemului
hidrotehnic, acesta caracterizându-se prin următoarele
elemente: mărimea normei de udare; momentul începerii; fazele diurne de lucru (udare – zvântare – mutare);
numărul de mutări pe zi; ora de începere şi de finalizare
a programului de udare în cursul unei zile; particularităţile tehnologice. Diferenţierile apar în funcţie de
tipul de normă de udare (variabilă sau constantă pe
durata ciclului) [5, 8, 9, 10].
Modul de lucru cu normă de mărime constantă este
generalizat în practică pe suprafeţe mari, rotaţia realizându-se la nivelul conductei distribuitoare de sector. În
această variantă, instalaţia udă perioade egale de timp pe
fiecare poziţie de lucru şi se mută la ore precise.
Aplicarea normelor cu mărime variabilă pe durata
ciclului Tc conduce la creşterea timpului de lucru al
instalaţiei pe poziţie, de la o zi la alta, sau de la un
anumit număr de zile, necesitând organizarea mai atentă
a activităţii.
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Cazuri speciale sunt reprezentate de udarea prin
brazde şi prin subirigaţie [2,3,4].
De asemenea, cunoscând că irigaţia reprezintă o metodă tehnică costisitoare, se impune în primul rând folosirea
raţională a celorlalte forme ale apei din sol [2, 3, 4, 6, 9].
Momentul începerii ciclului şi mărimea normei de udare se stabilesc prin activitatea de prognozare şi avertizare.

4.3. Suprafaţa irigată pe ciclu
Pe Tc, instalaţia udă cu norma specifică lunii cu
consum maxim (de regulă, iulie) o anumită suprafaţă Sc,
depinzând în principal de debitul de alimentare (condiţionat de diametrul nominal al conductei), de norma
brută de udare şi de timpul diurn de funcţionare.
În condiţiile specifice exploataţiilor agricole mari,
ciclul de udare este egal cu perioada de revenire [5, 7].

5. CONCLUZII
■ România se încadrează în categoria ţărilor cu
resurse exploatabile de apă modeste, care vor fi
solicitate intens în viitor, datorită aridizării, prognozată
prin modificarea climatului la scară planetară.
■ În România, peste 85% din suprafaţa arabilă cu
lucrări de irigaţie este privatizată, dar şi excesiv de
fragmentată în parcele mici, ce nu permit valorificarea
superioară a instalaţiilor de udare [10].
■ Deficitul hidric din sol reprezintă cel mai important factor de risc din agricultură. Pentru aceeaşi plantă
şi acelaşi tip de sol, randamentul udării şi consumul
specific de energie pentru pompare sunt influenţate de
performanţele metodei de udare.
■ Metoda de udare principală este aspersiunea, impunându-se perfecţionarea tehnicii de udare în contextul
progresului tehnologic [10].
■ Conceptul de monitoring al apei, reglementat de
Directiva Cadru 2000/60/EC, prevede valorificarea complexă, utilizarea resurselor neconvenţionale, tratarea
simultană a controlului cantitativ şi calitativ al surselor.
■ Utilizarea durabilă a apei de irigaţie necesită aplicarea udărilor la momentul optim, în funcţie de valoarea
evapotranspiraţiei reale optime (ETRoptim = Kt × Ev). În
acest scop este necesară cunoaşterea evaporaţiei fizice a
apei Ev măsurată în evaporimetru tip Bac, şi valoarea
lunară a indicatorului Kt, ca medie pe un şir de minimum 30 de ani, pentru o anumită plantă.
■ Normativul existent pentru determinarea necesarului
de apă de irigaţie (ID.1.1985)” trebuie (re)actualizat cu
datele de după anul 1985.
■ Ciclul de udare reprezintă elementul principal în
organizarea raţională a programului de aplicare a udărilor şi în funcţionarea sistemului hidrotehnic. Soluţia
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cu normă constantă este generalizată în practică pe
suprafeţe mari, faţă de cea variabilă.
■ Pentru o echipare profitabilă a sistemului hidrotehnic cu instalaţii de udare, stabilirea suprafeţei aferente
posibil de udat este bine să se facă pentru varianta de
funcţionare în majoritatea lunilor din sezonul de irigaţie, ca urmare a unei structuri adecvate de culturi. Durata
de funcţionare profitabilă a unei staţii de pompare de
punere sub presiune este de minimum 3 luni/an.
■ Asociaţiile utilizatorilor de apă de irigaţie (AUAI)
reprezintă unul dintre cei mai importanţi utilizatori care
trebuie să se implice în folosirea raţională a apei şi reţelei de
irigaţie, precum şi în activitatea de prognozare–avertizare,
prin înfiinţarea centrului de avertizare la circa 5000 ha.
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