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Introducere
Există trei resurse importante ale naturii, care o susțin pe cea de-a patra (biodiversitatea), și
anume apa, aerul și solul. Dacă apă nu e, nimic nu e și similar pentru aer și sol... lipsa uneia dintre
resurse duce la colaps.
Cercetarea fundamentală a stabilit că toți factorii de viață ai plantelor au o importanță egală
și că niciunul dintre acești factori nu poate fi înlocuit cu un altul. De altfel, în absența apei nu s-ar fi
format solul, iar aerul a fost și este principalul rezervor de apă sub formă de vapori, care conduce la
formarea ploii, principala sursă de apă pentru formarea biodiversității (al patrulea factor natural), a
producțiilor agricole și care au o legătură determinantă (r = 1) cu hrănirea speciei umane (Berca și
colab., 2012).
Atmosfera, aerul, prin componența sa în azot (N), pe lângă apa din ploi mai pune la
dispoziție și peste 50% din azotul de care au nevoie culturile, folosindu-se de numeroase
microorganisme din ecosistemul solului, dar numai la umidități bine determinate ale solului. În felul
acesta, plantele beneficiază vital de acest triunghi strâns corelat (sol – apă – atmosferă).
Inputurile antropice, obținute tot cu ajutorul celor trei resurse, vin să optimizeze producțiile
și calitatea lor, generând hrana potrivită, optimizată speciei umane. Natura a gândit, cercetat și
optimizat aceste corelații și echilibre ecosistemice. Fără ajutor antropic natura n-ar fi reușit să
producă atât de multă hrană pentru până la 10 miliarde de oameni, câți vor fi în curând pe planetă.
A făcut-o, însă, forțată de om, cu costuri imense pentru propria ei existență.
Consumul de apă și recoltele de grâu
Ploile reprezintă sursa principală de apă a plantelor. Dar oare primesc plantele (de grâu, în
cazul nostru) întreaga cantitate de apă de care au nevoie? Există și alte surse? Da, există:
→ apa freatică, dacă se poate ridica până la adâncimea de pătrundere a rădăcinilor, chiar
și a ultimelor dintre ele;
→ apa de condensare, așa cum s-a întâmplat în primăverile anilor 2019 și 2020, care în
anumite condiții de alternanță a temperaturilor zi-noapte poate aduce o cantitate de
apă suficientă pentru supraviețuirea plantelor până la prima ploaie suficient de mare
pentru a declanșa creșterea și a revitaliza metabolismul plantelor;
→ irigațiile, dacă există sursă de apă și infrastructura necesară.

Ploaia și irigațiile ar trebui să se completeze una pe alta, până la nivelul de consum de către
culturi, pe fiecare zi din ciclul de vegetație al plantelor. Pentru aceasta este necesar să cunoaștem
consumul de apă al culturii. Cercetările sunt foarte numeroase pe toate meridianele pe care se
cultivă grâul.
Datele de care dispunem indică 600-850 l apă/kg grâu (***YARA), 1150 l/kg
(***wikipedia.de), 1300 l/kg (Neunteufel R. și colab., 2010), 800-1000 l/kg (după ***ICPA).
Observăm că majoritatea autorilor indică un consum de circa 1000 l/kg grâu, adică 1 m3 apă/1 kg
grâu. Pentru o producție de 6 t grâu/ha ar fi nevoie de 6000 m3 sau 600 ml precipitații pe perioada
de vegetație a grâului, din octombrie până în iunie.
Neavând irigații, pornim de la realitatea că singura sursă majoră de apă pentru grâu este
reprezentată de ploi. Raportăm studiul nostru la o suprafață plană. Evităm, deci, mișcarea apei la
suprafață și, implicit, eroziunea solului.
Pentru completare se impune prezentarea unor indicatori ai solului, de care depinde însușirea
de rezervor pentru apa necesară plantelor de-a lungul perioadei de vegetație a acestora. Ploile sunt
mai dese sau mai rare, mai mult sau mai puțin abundente și niciodată nu se corelează cu consumul
de apă al culturii. În acest caz, solul joacă rol de rezervor tampon, unde se acumulează o cantitate
mare de apă denumită rezerva solului sau rezerva de apă utilă a solului (RU) și care este pusă la
dispoziția plantelor pe perioada dintre ploi.
Următorii indicatori sunt foarte necesari pentru regimul de apă al solului:
1) Densitatea aparentă a solului (DA) este un indicator care nu se deduce, ci se obține
exclusiv prin determinarea lui în laborator, în câmp sau în solarii speciale (Hoban A.,
2008). DA se calculează cu o formulă simplă, un raport:
𝐷𝐴 (

𝑔
𝑡
𝑀
)
𝑠𝑎𝑢
=
𝑐𝑚3
𝑚3
𝑉𝑡

, în care: M = greutatea solului (în g sau t);
Vt = volumul solului (în cm3 sau m3).
DA se determină pe straturi de soluri din 20 în 20 cm, până la adâncimea de un metru
în cilindri de 100 cm3 (5 cm diametru și 5,1 cm înălțime). Determinările se fac pe sol
uscat în etuvă timp de 10 ore, la 105C. De regulă, densitatea aparentă este de 1,14
g/cm3 în primii 20 cm și crește până la 1,94 - 2,00 g/cm3 la adâncimea de un metru și
peste.
2) Densitatea medie pe profilul de sol se stabilește prin calculul mediei ponderate și
pentru solurile cu textură medi (20-30% argilă) are valori de 1,94 - 2,10 g/cm3 (Blaga
Gh. și colab., 2005; Hoban A., 2008; Cojocaru A., 2016; ***ICPA și alții).
3) Rezerva de apă a solului este acea apă pe care solul o reține în rezervorul format din
sute de milioane de capilare și de jur-împrejurul particulelor elementare (argile, lut,
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humus etc.) și o pune la dispoziția plantelor pe durata perioadei dintre ploi. Această
rezervă este poziționată între două limite, și anume:
i. rezerva maximă (H) pe adâncimea de lucru a rădăcinilor;
ii. rezerva minimă (h) pe aceeași adâncime.
Ele se calculează astfel:
𝑅𝑚𝑎𝑥 (𝐻) = 100 𝑥 ℎ 𝑥 𝐶𝐶 (ℎ)𝑥 𝐷𝐴(ℎ)
𝑅𝑚𝑖𝑛 (ℎ) = 100 𝑥 ℎ 𝑥 𝐶𝑂 (ℎ)𝑥 𝐷𝐴(ℎ)
De regulă, apa din apropierea CO nu poate fi absorbită productiv de plante și atunci
CO(h) a fost înlocuit de Cmin(h), nivelul minim de apă ce poate fi preluată de
rădăcinile plantelor, cu costuri energetice pozitive (în favoarea ei):
𝐶𝑚𝑖𝑛 (ℎ) = 100ℎ × 𝐶𝑚𝑖𝑛 (ℎ) × 𝐷𝐴
În consecință, cantitatea de apă utilă plantelor sau rezerva utilă (RU) este diferența
dintre cele două limite:
𝑅𝑈 (ℎ) = 𝑅𝑚𝑎𝑥 (ℎ) − 𝐶𝑚𝑖𝑛 (ℎ)
4) Un alt parametru este IUA (intervalul umidității active), care procentual se
calculează ca diferența dintre CC și CO:
𝐼𝑈𝐴(%) = 𝐶𝐶 − 𝐶𝑂
Mai menționăm că Cmin este poziționat, pentru solurile medii, la ¼ deasupra coeficientului
de ofilire (CO) ± un interval de încredere, indiferent de modul de exprimare al parametrilor:
1
𝐶𝑚𝑖𝑛 = 𝐶𝑂 + (𝐶𝐶 − 𝐶𝑂 )
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Ca să avem idee ce înseamnă acest lucru, precizăm că aceste valori variază foarte mult cu
tipul de sol. Conform metodologiei ICPA (1987) există 6 niveluri de exprimare a acestor parametri
(Tabelul 1), nu neapărat corelate cu conținutul în argilă. Plantele, însă, nu pot absorbi toată apa utilă
decât cu eforturi energetice care pot reduce semnificativ producția.

Tabelul 1. Parametrii necesari pentru calculul accesului apei din sol la plante
Niveluri ale parametrilor
CC
CO
3
m /1 m
%
m3/1 m
%
<1500
<4
<500
6

Apă moderat
și ușor utilă

Clase de
exprimare a
parametrilor
Foarte mică

%
<10

Mică

15

2330

6

1030

9

1300

975

Mijlocie

23

3130

10

1305

13

1825

1370

Mare

28

3750

15

1905

13

1845

1384

Foarte mare

35

4500

21

2605

14

1895

1421

Extrem de mare

41

5010

>26

3010

15

2000

1500

CU
m3/1 m
1000

CAUMA = CC - CO

750

3

Precizare: datele înscrise în tabelul de mai sus reprezintă mediile unor valori variabile de
umiditate în sol și care diferă în funcție de textură, humus, conținut în săruri etc. Variabilitatea este
de circa ±8% în jurul mediilor prezentate în tabel pentru CC mică, de ±13% la CC mijlocie, de ±6%
la CC mare, de ±12% la CC foarte mare. La alți parametri, în cadrul CO variația poate să fie și mai
mare.
Pentru aceasta, s-a mai prevăzut un indicator denumit capacitatea de apă ușor și moderat
accesibilă (CAUMA), cea care conduce la cele mai mari producții dacă există în sol în permanență.
Între cei trei indicatori (CC, CO și CU) există o corelație pozitivă, cantitatea cea mai mare de
apă accesibilă și ușor accesibilă întâlnindu-se la niveluri mari și foarte mari ale parametrilor
prezentați. Aceste clase de exprimare a coeficienților nu se corelează cu textura solului, unde
parametrii se prezintă ca în Tabelul 2.
Tabelul 2. Parametrii hidrologiciai solului în funcție de textura acestuia (ICPA, 1987)
Textură

CC (%)

CO (%)

IUA = CU (%)

Nisipoasă

6

2

4

Apă ușor
accesibilă (%)
3

Lutoasă

32

12

20

15

Argiloasă

42

24

18
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Solurile cu regimul hidric cel mai favorabil rămân cele medii, cu textură lutoasă și cele
învecinate cu ele, urmate de solurile luto-nisipoase și cele luto-argiloase. Ele fac obiectul studiului
nostru actual, fiind cele mai frecvente în sudul, estul și sud-estul României, unde seceta din ultimii
doi ani a fost extrem de dură, cu toate că din punct de vedere pedologic sunt zonele cu cel mai mare
IUA (CU) și, deci, cu cel mai mare potențial al rezervei utile și ușor accesibile.
Consumul de apă al grâului și absorbția apei din sol de către cultura grâului
Plantele își procură apa din sol prin rădăcini, care absorb odată cu apa și elementele nutritive
necesare metabolismului lor și obținerii producțiilor. Există două categorii de apă care părăsește
solul, iar acestea alcătuiesc conceptul de ETP (evapotranspirație potențială).
Evaporarea la suprafața solului (E) reprezintă cantitatea de apă pierdută la suprafața solului
prin evaporare directă și se corelează cu foarte mulți factori, dintre care unii pot fi influențați de
tehnologiile agricole.
Evaporarea este parametrul neproductiv al ETP-ului și este influențată pozitiv de:
→ conținutul de apă al solului;
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→ temperatura mediului înconjurător;
→ luminozitate;
→ vânturi;
→ poluare;
→ gradul de neacoperire cu vegetație (culturi) al solului;
→ sărăcia solului în elemente nutritive;
→ calitatea lucrărilor solului etc.
Rezultă că evaporarea se reduce și cedează în favoarea transpirației, dacă dispunem de:
→ o cultură bine închegată, care acoperă foarte bine și repede solul;
→ o cultură cu sistem radicular bine dezvoltat, care să absoarbă apă în defavoarea
evaporației;
→ un sistem de nutriție echilibrat și suficient, care să permită reducerea coeficientului
de valorificare a apei de către plante (***YARA; Neunteufel R. și colab., 2010;
Enking J.G., 2018). Autorii citați au demonstrat că îndeosebi azotul reduce
semnificativ consumul de apă al plantelor prin transpirație.
Ansamblul denumit ETP se calculează prin diferite formule matematice, care țin cont de
factorii de influență. Parametrul vizează cantitatea maximă de apă. Sunt cunoscute formulele
climatologilor C.W. Thornthwaite și Howard Penman, ambele din 1948.
Formula lui Thornthwaite este complicată și bine elaborată, dar necesită măsurarea a nouă
parametri climatici, ceea ce o face greoaie pentru practicieni.
ETR este evapotranspirația reală și se referă la consumul real de apă într-o anumită cultură.
Este foarte dificil de calculat, tocmai de aceea în estimarea ei se folosește un coeficient de corelație
„c”, aplicat ETP-ului, adică:
𝐸𝑇𝑅 = 𝐸𝑇𝑃 × 𝑐
Determinarea unui raport stabil între

𝐸
𝑇

sau

𝑇
𝐸

pe culturi este practic imposibilă din cauza

vitezei cu care acesta se poate schimba de la o secundă la alta. Din aceste motive, în calculele
privind consumul de apă al plantelor (culturilor) se lucrează cu ETP, care poate să mai fie denumit
și cantitatea de apă utilizată de culturi pentru obținerea unei tone de recoltă.
Consumul de apă la grâu
În lucrările de specialitate se indică un consum între 800 și 1400 m3/t de grâu obținută. Cei
mai mulți autori se opresc la cifra 1000 (Marsalis M.A., 1997; Coronovschi A., 2013 și alții).
Autorii Wikipediei în limba germană consideră că pentru obținerea unei tone de grâu sunt necesari
1150 m3 apă, aproape de trei ori mai mult decât în cazul porumbului și de 7-8 ori mai mult decât în
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cazul cartofului. Christian Liess (2017) crede că consumul de apă la grâu are o tendință de creștere
și indică cifra de 1334 m3/t grâu, această cerere suplimentară fiind cauzată de modificările
climatice. Există, însă, și destui autori (Berca, 2011; ***YARA) care consideră că prin tehnologiile
de cultură, soiuri și îngrășăminte, lucrări ale solului și plante premergătoare, consumul de apă al
culturii poate fi redus până la 800 l/t grâu și chiar mai puțin, dar fără să scadă sub 600 l/t.
Problemele legate de aprovizionarea plantelor cu apă prin intermediul solului sunt extrem de
complexe, iar cifrele care implică consumul real de apă al plantelor nu pot fi calculate decât cu
probabilități mici (riscuri mari) din cauza numărului enorm de factori prezenți în acest sistem, a
interacțiunilor dintre ei și a modificărilor vectoriale frecvente ale acestora, care nu permit măsurarea
lor prin cercetare și nici cuantificarea influenței lor. De aceea, cifrele avansate privind necesarul de
apă și modelul preluării din sol pot fi doar estimate, cu probabilități care nu depășesc 80%, în cel
mai fericit caz. La un consum estimat de 1000 m3/t grâu, devine clar că acest necesar poate fi în
același timp de 800 sau de 1200 m3/t.
La o producție de 6 t grâu/ha, diferențele ± ar putea fi de 2400 m3/ha, adică 240 mm
precipitații, acolo unde acestea reprezintă singura sursă de aprovizionare a solului. Este puțin
probabil ca, cu actualele metodologii de cercetare, să obținem rezultate mai precise, ci doar
tendințe, evaluări mai clare, care să ne permită performanțe tehnologice.

***
Plecând de la datele cercetătorilor mai sus citați și de la modelul găsit la Mark A. Marsalis
(1997), dar utilizând și modelul CROPWAT pus la dispoziție de FAO (Smith M. și colab., 2002),
propriile noastre determinări asupra dinamicii ploilor și a umidității solului, precum și datele puse la
dispoziție de Administrația Națională de Meteorologie, am elaborat un model de consum al apei de
către cultura grâului (Fig. 1) și un model de absorbție a apei din sol pentru o producție de circa 6,57,0 tone, realizabilă în spațiul românesc al culturii grâului.
Matematic, s-a folosit teoria probabilității, calculul funcțiilor de timp pe perioada de
vegetație a grâului, a consumului de apă și preluării acesteia din sol, utilizând programul Table
Curve 3D, care ne-a permis să obținem funcții extrem de complexe și cu un mare grad de
probabilitate (risc mic, neînsemnat) pornind de la datele culese, combinate cu cele măsurate
personal. Pentru calculul apei consumate pe anumite perioade de vegetație s-a calculat integrala
funcției pentru acea perioadă și pentru întreaga perioadă de vegetație. Perioada de vegetație a
grâului a fost de 273 de zile (în medie), astfel că:
273

∫ 𝑓𝑥(𝑑𝑥) = 753 𝑚𝑚 = 7530 𝑚3 /ℎ𝑎 𝑔𝑟â𝑢
1
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Fig. 1. Consumul de apă al grâului (mm) de-a lungul perioadei de vegetație într-o zonă favorabilă
Din Fig. 1 rezultă că consumul total de apă al culturilor de grâu în spațiul românesc pe
perioada de la semănat până la perioada de maturare-coacere (la circa 14% umiditate) este de 7530
m3/ha pentru o producție de 7,0-7,5 t/ha, rezultând un indicator de 1004 – 1075 m3 apă/t grâu. Din
aceștia, 740 m3/ha s-au consumat încă din toamnă, pe o durată de circa 56 de zile, până la apariția
înghețurilor. Pe perioada de iarnă, atât transpirația, cât și evaporarea au fost de neglijat,
nemăsurabile timp de 35-40 de zile, în medie.
În anul agricol 2019-2020, în a doua parte a lunii ianuarie au fost temperaturi suficient de
ridicate pentru a întrerupe iernarea culturii, care a devenit activă mai devreme decât de obicei.
Începând cu a doua decadă din februarie 2020 consumul zilnic a ajuns la 1-2 mm/zi, iar de la
jumătatea lui martie crește accentuat, trecând prin toate fazele de dezvoltare ale grâului, atingând
consumul maxim de 8-9 mm/zi de la înflorire până la formarea boabelor și apoi scăzând la 6-7
mm/zi până la faza de lapte-ceară și descrește energic până la maturare și apoi recoltare. Prin
utilizarea calculului integral obținem consumul de apă al culturii pentru perioada dorită.
56

Exemplu: 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑢𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑎𝑚𝑛ă = ∫1 𝑓𝑥(𝑑𝑥) = 74 𝑚𝑚 = 740 𝑚3 /ℎ𝑎
Dacă consumul de apă în toamnă este mai mare, înseamnă că plantele sunt mult mai
dezvoltate decât trebuie, că sunt supuse încă din toamnă atacului de boli și dăunători, iar excesul de
apă consumată este neproductiv, căci plantele sunt obligate să treacă, în iarnă, prin iarovizarevernalizare pentru a-și diferenția organele reproductive.
În Fig. 2 este prezentată epuizarea apei din sol numai în perioada de vegetație activă, de la
desprimăvărare și până la maturitate. Calculul s-a efectuat luând în considerare consumurile pentru
fiecare jumătate de lună, începând cu a doua jumătate a lunii ianuarie și până la începutul lui iulie.
În total, 13 jumătăți de lună, adică 6 luni și jumătate (195 de zile ± 5%).

7

Fig. 2. Epuizarea apei din sol pe perioada de vegetație a grâului
Din Fig. 2, creată după modelul Universității din Arizona (Erie L.J. și colab., 1982), vedem
că, în medie multianuală, extragerea apei din sol prin evaporare și transpirație (E + T) începe în
decembrie – ianuarie (nesemnificativ) și devine semnificativă în martie, cu 49 mm/lună (de două ori
mai mult decât în februarie). Extragerea apei din sol crește accentuat începând cu aprilie și
continuând în lunile mai și iunie. Maximul de extragere prin E + T se realizează la momentul 8,25
jumătăți de lună de consum și este 41,1 mm = 411 m3 pe acest interval de 15 zile în jurul cifrei de
mai sus. Asta înseamnă, practic, prima jumătate a lunii iunie, când au loc înflorirea și formarea
boabelor, după care apa plecată din sol prin evapotranspirație se reduce, iar dacă terenul, în mod
excepțional, este umed, se orientează spre evaporare.
Din acest moment, măsurătorile noastre și ale cercetătorilor citați încetează. Maximul de apă
epuizată s-a calculat prin aplicarea derivatei în punctul maxim al funcției din Fig. 2. Cantitatea
totală de apă epuizată s-a calculat prin calculul integralei de sub curbă pentru întreaga perioadă de
epuizare, adică:
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∫ 𝑓𝑥(𝑑𝑥) = 596 𝑚𝑚 = 5960 𝑚3 /ℎ𝑎 (𝑝â𝑛ă 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑎𝑐𝑒𝑟𝑒)
1
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∫ 𝑓𝑥(𝑑𝑥) = 562 𝑚𝑚 = 5620 𝑚3 /ℎ𝑎 (𝑝â𝑛ă 𝑙𝑎 𝑓𝑎𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑎𝑟ă)
1

Dacă se compară aceste date cu cele din Fig. 1 rezultă că apa scoasă din sol de plante prin E
+ T în primăvară a fost mai mică decât apa efectiv consumată, valorile fiind următoarele: 753-74 >
596, 679 > 596, diferența fiind de 83 mm = 830 m3/ha.
Este de presupus că, în condiții de lipsă de scurgeri la suprafață în perioadele de secetă
accentuată, cum a fost și cea din 2020, plantele au apelat la apa de condensare, obținută prin rouă,
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datorită alternanței mari dintre valorile termice diurne și nocturne, care conform măsurătorilor
noastre, ar fi putut aduce, în circa 35 de zile cu condensări bune, circa 70 mm/m2, adică între 1-2
mm, nesemnificativi pentru sol, dar foarte importanți pentru supraviețuirea culturii între două
perioade de ploi mici, până la venirea unei ploi mai importante.
În Fig. 3, inspirați fiind de Shankar și colab. (2012) și Universitatea din Arizona (1982),
prezentăm o schemă model a epuizării apei din sol, în condițiile în care solul este aprovizionat cu
apă din precipitații în mod periodic, la intervale care nu au permis scăderea umidității solului (%)
sau URC (%). În aceste condiții, apa a părăsit solul, astfel 87% din apa scoasă din sol s-a aflat în
orizontul de adâncime 0-90 cm, 96% la adâncimea de 0-120 cm, 99% la 0-150 cm și 100% la 0-180
cm. La rândul nostru, am observat pe profilul solului că sistemul radicular arareori este găsit la
adâncimi mai mari de 100 cm, de unde este scoasă circa 90% din apa solului prin E + T. Este foarte
important, deci, ca ploile să aducă atâta apă cât să umecteze 100-150 cm. Apa mai adâncă poate fi
pierdută.

Fig. 3. Modelul epuizării apei din sol, prin consum mixt (E + T), pentru soluri medii și diferite (3)
faze de consum
Cum se realizează acest lucru
Se observă din Fig. 1, 2 și 4 că există un paralelism variabil între calculațiile privind
consumul de apă al plantelor (culturilor) de grâu și cantitatea de apă efectiv extrasă. Calculele sunt
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efectuate după datele preluate de la mai mulți autori (Smith M. și colab., 2002; Shankar și colab.,
2012; Hoekstra și Hung, 2002; Liess, 2017 și alții).

Fig. 4. Schemă orientativă a diferenței în apă efectiv consumată și apă extrasă din sol, ambele prin E
+ T (ETP)
Presupunând că datele prelucrate sunt cât mai aproape de realitatea din teren, constatăm că
la începutul vegetației, aproape în totalitate, apa consumată de către plante este livrată de sol, după
care diferența între consum și ceea ce iese din sol crește până în iunie, când această diferență este
cea mai mare (circa 970 m3/ha). Apare firesc întrebarea: dacă cultura consumă mai mult decât se
scoate din sol, ce altă sursă de apă completează deficitul?
Există, în condițiile lipsei de aport freatic și a circulației apei prin sol, generate de pante, o
sursă pe care noi o considerăm foarte importantă, mai ales în lunile de primăvară, când diferența
temperaturilor pozitive între zi și noapte este foarte mare (10-20C). La asemenea diferențe are loc
condensarea apei, formarea de rouă abundentă pe frunzele plantelor. Apa este apoi dirijată spre baza
tulpinii și ajută cultura să supraviețuiască până la apariția primei ploi semnificative (Fig. 5).
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Fig. 5. Condensare, rouă și umectare sol în zilele de primăvară
Dacă toamna și iarna au fost bogate în precipitații, solurile din România pe care se cultivă
grâu pot să-și formeze o rezervă de apă – între 900 m3/ha solurile superficiale scurte și circa 2000
m3/ha solurile lutoase, luto-argiloase. În sudul țării am putea conta pe circa 1500-1800 m3/ha
rezervă utilă (RU). Această apă ar putea să asigure consumul plantelor din martie și aprilie, după
care lipsa ploilor ar conduce rapid la secetă, care afectează plantele exact în perioada formării
paiului și a formării organelor de reproducere, când consumul este foarte mare.
Pentru ca acest consum (prezentat în Fig. 1) să poată fi realizat fără consumuri energetice
din partea plantelor, ar fi necesar ca umiditatea solului să fie menținută deasupra URC (umiditatea
de rupere a capilarelor). Înseamnă că în lunile martie-aprilie ar trebui să plouă tot la intervale de 20
de zile, cel puțin 150 mm precipitații, ceea ce este destul de greu de obținut, mai ales în sudul
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României. Să nu uităm target-ul de 7500 kg grâu/ha. Ploile care cad în mai-iunie sunt, de regulă,
suficiente pentru asigurarea consumului plantelor (vorbim aici de evoluția normală, naturală a
dinamicii ploilor). Ploile din iulie nu mai sunt necesare culturii grâului, ci altor culturi de primăvară.
Situația din anul agricol 2019-2020 în sudul și estul României
Au apărut deja în presă și în diferite rapoarte, în condiții de neirigare, cu un regim de apă în
sol extrem de deficitar, producții care s-au situat și la 10-12 t grâu/ha. Practic, așa ceva este
imposibil. În continuare prezentăm rezultatele obținute de noi în câmpurile experimentale și în
condiții de producție la Modelu (județul Călărași) și la Calomfirești (județul Teleorman).
Rezultatele obținute reprezintă media a 6 soiuri de grâu tip premium. În ambele locații solurile sunt
de tip cernoziom, mai bogat în argilă și humus la Calomfirești (32% argilă și 3,4% humus) și mai
sărac la Modelu (27% argilă și 2,9% humus).
În ambele locații suntem poziționați geografic în silvostepă moderată la Calomfirești și
silvostepă cu trecere la stepă la Modelu.
Precipitațiile medii pe perioada 1961-1990 însumează 539,4 mm la Calomfirești și 491,0
mm la Modelu. Întreaga apă care cade pe sol se infiltrează și formează rezerva utilă, aspect foarte
posibil în zona de lucru cu terenuri plane și fără deplasarea apei la suprafață. În aceste condiții,
foarte teoretic, la neirigat și pe fondul unor tehnologii de vârf, capacitatea de producție a speciei
este de 4,9 t/ha la Modelu și de 5,4 t/ha la Calomfirești. Există posibilitatea obținerii unor producții
mai mari utilizând soiuri cu un consum specific de apă mai mic, doze mai mari de azot (cel puțin
24-25 kg N s.a. pentru 1 t produs recoltat). Putem reduce consumul specific la 700-800 l/t și crește
producția la 6,1-7 t/ha la Călărași și până la 6,7-7,6 t/ha la Calomfirești.
Precizăm că anul 2018-2019 a fost de asemenea foarte secetos și nu a lăsat în toamna 2019 o
rezervă de apă convenabilă. Conform determinărilor noastre, la sfârșitul lui 2019 rezerva de apă din
sol (pe adâncimea de 100 cm) era de circa 610 m3/ha la Călărași și 1030 m3/ha la Calomfirești. Din
ianuarie și până în iunie 2020 au căzut 253 mm precipitații la Modelu și 309 mm la Calomfirești,
deci a fost disponibil un total de 3140 m3/ha apă (610 + 2530), respectiv 4117 m3/ha (la
Calomfirești au fost cu 1000 m3/ha în plus față de Modelu).
Cu toate acestea, un plus de 1000 m3/ha pentru întrega perioadă de vegetație, nu explică un
plus de producție de 2730 kg grâu/ha (Tabelul 3). Din ecuație, plusul de producție de la
Calomfirești apare greu de explicat la prima vedere. Evapotranspirația care explică în acest caz
consumul culturii este aceeași în ambele locații. Diferența de rezervă utilă de apă – circa 1000
m3/ha în plus la Calomfirești explică un plus de circa 1100 kg grâu/ha. Restul de 1600 kg/ha în plus
nu se poate explica decât printr-o mai bună repartiție a ploilor care au căzut.
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Tabelul 3. Date meteo (precipitații, evapotranspirație) care explică nivelul producțiilor la grâne în
sudul țării, în anul agricol 2019-2020
Modelu – Călărași
Lunile
Ianuarie

Pp
(mm)
2

ET
(mm)
20,3

Februarie

30

Martie

Calomfirești – Teleorman

-18,3

Pp
(mm)
3,2

ET
(mm)
19,5

37,9

-7,9

49,2

16

62,4

-46,6

Aprilie

5

117,9

Mai

83

Iunie

Prod. medie de
grâu (kg/ha)

Medii 30 ani

-16,3

Pp
(mm)
31,0

Pp
(mm)
36,9

35,8

+13,4

30,4

31,8

65,2

55,9

-9,3

30,9

34,5

-112,9

16,1

112,5

-96,4

35,6

44,5

130,6

-47,6

69,6

126,2

-56,6

57,8

54,4

117

97,4

+19,6

105,4

123,5

-18,1

63,3

68,1

253

466,5

-213,7

308,7

473,4

-183,3

249,0

270,2

3150

Dif.

Dif.

5880

Lunile ianuarie, martie și aprilie au fost extrem de dure din punctul de vedere al regimului
pluviometric. Martie și mai ales aprilie sunt luni în care are loc creșterea vegetativă intensă,
formarea paiului, a nodurilor, diferențierea organelor de reproducție și începutul formării spicului.
În acest an, seceta de la Călărași a condus la formarea mult mai timpurie a mult mai puține spiculețe
pe spic și boabe în spiculețe și spic. La Calomfirești au fost, în aceste luni, de 2,5 ori mai multe ploi
decât la Modelu. Este foarte important și momentul în care au căzut ploile – la Modelu în afara
sezonului critic de consum, când deja cultura era parțial compromisă.
Consumul apei la Calomfirești a fost dominat de varianta de consum productivă „T”
(transpirație), culturile au fost bine închegate, au acoperit bine solul, din vreme și au redus
semnificativ varianta de consum neproductivă (E). La Modelu a fost exact invers. Seceta foarte dură
din iarnă-primăvară, asociată cu temperaturi foarte ridicate în această perioadă, au condus la
epuizarea rapidă a apei, scăderea umidității solului sub URC și aproape de CO și inhibarea
dezvoltării culturii.
Dacă plantele totuși au rezistat, asta s-a datorat condensării apei pe plante (rouă) – Fig. 6,
foarte abundentă în lunile de sfârșit de iarnă – început de primăvară și care au adus între 1-2 l/m2 =
10-20 m3/ha și pe zi. Apa s-a strecurat la baza plantei, ajutându-i supraviețuirea.
Pe fiecare plantă se formează între 50 și 110 picături, ceea ce la o medie de 400 plante/m 2
50

înseamnă (0,05 × 110 × 400) un total de 1,0-2,2 l/m2. Rezultă că pe această cale cultura primește
între 10 și 22 m3/ha pentru zilele cu cea mai mare și bună condensare la sol.
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Fig. 6. Condensarea apei în condiții de variație accentuată a temperaturilor între noapte și zi, în
domeniul pozitiv. Picăturile de apă cad de pe frunze la baza plantelor și alimentează rădăcinile în
spațiul superficial cu circa 2,3-5,5 ml/plantă (Britannica)
Cantității de rouă i s-au adăugat câteva ploi foarte mici, de 3-4 mm, căzute în martie-aprilie.
Apa a rămas în stratul superficial și tot acolo s-au dezvoltat rădăcinile, sub forma unor balonașe
rotunde, în așteptarea puținei ape care venea de sus. Rădăcinile nu au putut pătrunde mai adânc de
15-20 cm din cauza lipsei de apă. La Calomfirești rădăcinile au fost normal dezvoltate și au pătruns
în adâncime, rezerva de apă fiind prezentă până la 75 cm (Fig. 7, a și b).

Fig. 7. Într-un sol cu rezervă de apă în adâncime, rădăcinile plantelor se adâncesc și coboară după
apă alungindu-se în profunzimea mai umedă
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Rămânerea rădăcinilor în spațiul superficial este utilă atâta vreme cât avem rouă
(condensare). Odată cu creșterea temperaturilor și reducerea umidității relative (cald – caniculă)
roua nu se mai formează și, în absența ploii, plantele intră în stres profund, metabolismul plantelor
se reduce dramatic și, dacă fenomenul are loc în aprilie – început de mai, când se formează
elementele de producție (spice, spiculețe, boabe), acestea se formează în număr foarte mic sau nu se
formează deloc. Chiar dacă ploaia vine mai târziu (a doua parte a lunii mai și iunie), plantele își
reiau parțial dezvoltarea, pot forma spice, dar acestea sunt mici și pe alocuri seci.
Producția este compromisă sau redusă cantitativ și calitativ, la un nivel deloc performant,
adică pierderi foarte mari, falimentul culturii. Aceasta a fost situația în anul agricol 2019-2020 pe
circa 1, milioane ha, unde s-au obținut performanțe între 0 și 2500 kg/ha. Cu soiuri care sunt mai
tolerante la secetă, pentru că valorifică mai economic apa, s-au obținut până la 3100-3500 kg/ha.
Noi am reușit acest lucru cu soiurile Tamino și Bitop, fără să putem acoperi integral costurile de
producție. Există, însă, o corelație pozitivă pe timp de secetă, între consumul specific de apă al
solului, producția și calitatea acesteia.
Un model al comportării culturii grâului în sudul țării poate fi găsit în Fig. 8. El confirmă
cele demonstrate mai sus, prin calcule și observații.

Fig. 8. Corelația dintre cantitatea de precipitații și producțiile obținute la grâu
Ca urmare a sondajelor noastre și a observațiilor efectuate în zonele cu secetă dură, atât în
sol, cât și în aer, am observat că planta premergătoare s-a dovedit a fi extrem de importantă pentru
grâul cultivat în acest an, cu condiția ca dezmiriștitul, prima lucrare pe terenul premergător al
grâului să fi fost efectuată imediat după recoltare. Un top realizat pe baza observațiilor din acest an
ar arată așa:
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→ mazărea: +2000 kg/ha față de porumb (martor);
→ rapița: +1100 kg/ha;
→ floarea-soarelui: la nivelul porumbului, cu producții 0 sau maxim 500-800 kg/ha;
→ hibrizii timpurii de porumb au fost cu circa 300-400 kg/ha mai buni ca plantă
premergătoare decât cei semitardivi, iar cei tardivi și foarte tardivi au compromis
practic producțiile de grâu (producție 0-1500 kg/ha).

Concluzii
1. Consumul de apă al plantelor pentru o producție de 6-7 t/ha este între 6000 și 7500 m3/ha, adică
circa 1000 m3/ha pentru o tonă de grâu.
2. Precipitațiile care cad în România pot asigura producții medii de 6-7 t/ha cu soiurile și
tehnologiile actuale. În sudul țării apa de precipitații asigură producții medii de 4-5 t/ha, cu
variații între 2000-7000 kg/ha. Există și excepții.
3. Aportul freatic și irigațiile pot corecta lipsa apei pentru un consum optim. Mai sigură este
corectarea necesarului, a consumului de apă prin irigații, acolo unde există posibilitatea.
4. Tehnologiile pot aduce o contribuție esențială la asigurarea cu apă a plantelor, prin conservarea
RU și reducerea evaporației (consum neproductiv), în favoarea transpirației (consum
productiv). Planta premergătoare, lucrările de bază și de pregătire a semănatului pot aduce
contribuții de asemenea semnificative la reducerea pierderii apei utile (10-30%). Sunt mai
eficiente lucrările pe verticală, în defavoarea celor care miscă solul pe orizontală (aratul).
Alegerea setului de mașini se corelează strâns cu necesitatea de a face cele mai potrivite lucrări
ale solului, în funcție de zona de cultură.
5. Aplicarea îngrășămintelor și îndeosebi a azotului la dozele solicitate de cultură (20-24 kg N/t
grâu) conduce la o bună acoperire a terenului, la schimbarea raportului T/E în favoarea
transpirației, care este componenta productivă a ETP.
6. Combaterea bolilor și în special a buruienilor lasă mai multă apă în sol, la dispoziția plantelor
de grâu.
7. Roua (condensarea pe plante) joacă un rol important în susținerea plantelor primăvara, în
condiții de secetă dură, mai ales la nivelul solului.
8. Alegerea soiurilor cu consum specific mic de apă și cu toleranță mai mare la stresul hidric este
o decizie înțeleaptă pentru fermierul producător de grâu.
9. Toți factorii suplimentari care reduc evaporarea la suprafața solului în combinația ETP, cum ar
fi reducerea vânturilor prin perdele de protecție, reținerea zăpezilor pe semănături prin garduri
antivânt, mulcirea, îngrășămintele verzi, pârloaga etc. sunt de asemenea elemente de optimizare
a reglării reținerii apei în sol și a consumului ei mai economic de către plante, garanții pentru
recolte asigurate și în zonele de secetă.
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