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The irrigation arrangements are conceived, designed, realized and 
exploited as ecological engineering works, flexibly dimensioned depending 
on the change in time of some climatic elements found by studies. 

The issue of environmental protection depends on the quality of the 
components and it is conditioned by the efficient use of the offalls resulted 
from the worn out components. 

The researches were performed in a representative region of 
Romania, involving digging and irrigation works on drained land. The 
experimental field has a surface of 4 ha and it is located in the meadow 
research worksite of INCDIF, Baneasa, Giurgiu county. 

The annual concentration of C absorbed by plants is of 30-60 billions 
tones (table 1). The interval of variation of daytime intensity of 
photosynthesis depending on the cultivated plant is presented in table 2. 

The dimensioning of the regularization network with double  is made 
using the concept of maximum capitalization of the phreatic water inside the 
plot, being defined the intervals of variation of the phreatic level for realizing 
drainage/discharge-irrigation and storage of water in the plot. 

The method of capitalizing land is represented by the selection of the 
plant depending on the best location of the phreatic level and the amount of 
CO2 absorbed. 

Key words: subirrigation, land improvements, plants, phreatic location, 
absorbtion of CO2 

Una dintre caracteristicile etapelor actuale şi de perspectivă privind 
dezvoltarea economică a societăţii constă în necesitatea utilizării raţionale a 
resurselor naturale, ca urmare a decalajului tot mai pronunţat dintre caracterul 
limitat al acestora, variaţia uneori  anuală a unora şi dinamica cerinţelor. 
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În acest context, buna gospodărire a apei prezintă o importanţă deosebită în 
condiţiile în care resursele de apă ale României sunt relativ reduse. 

Amenajările de irigaţie se concep, proiectează, realizează şi exploatează ca 
lucrări naturalist- inginereşti, dimensionate flexibil în raport cu modificarea în timp 
a unor elemente climatice, furnizate prin studii. 

MATERIAL ŞI METODĂ 
Calitatea componentelor amenajării şi protecţia mediului 
Comanda socială la un moment dat conduce la diversificarea cerinţelor din punct 

de vedere calitativ şi la realizarea unor varietăţi a produselor. Calitatea este prezentă, 
începând cu faza de proiectare a produselor, putând să influenţeze decisiv (cu o 
pondere de până la 70 % ), prevenirea defectelor  şi economisirea de resurse.  

Intervenţiile asupra naturii cu mijloace din ce în ce mai perfecţionate stau la baza 
declanşării unor serii de crize succesive sau simultane, printre care şi cea ecologică. 
Protecţia mediului este strâns legată de calitatea componentelor, fiind condiţionată, în 
parte, de valorificarea reziduurilor, a deşeurilor, prin realizarea de cicluri de producţie 
închise. O problemă importantă este reprezentată de protecţia calităţii apelor, având ca 
scop principal păstrarea şi îmbunătăţirea proprietăţilor, în vederea bunei gospodăriri a 
acestora. 

Următoarele principii au fost analizate la elaborarea strategiei protecţiei mediului 
în amenajările de irigaţie: 

- conservarea şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă; 
- dezvoltarea durabilă; 
- evitarea poluării prin măsuri preventive; 
- stimularea activităţii de redresare a mediului. 

Este mult mai uşor şi mai puţin costisitor să  previi poluarea, decât să redresezi 
echilibrul ecologic. Aplicarea unor tehnologii nepoluante în toate domeniile  de activitate 
care urmează a fi dezvoltate, reprezintă un principiu pe care trebuie să se bazeze 
strategia de ocrotire a mediului. 

Orice activitate a agenţilor economici care are ca efect redresarea calitaţii 
factorilor de mediu trebuie încurajată şi stimulată de către administraţia centrală sau 
locală, prin subvenţii, credite cu dobândă mică, garanţii pentru împrumuturi, publicitate. 

Folosirea apei freatice într-o incintă din Lunca Dunării  
Amenajările de îmbunătăţiri funciare din această zonă a României sunt 

constituite din îndiguiri şi irigaţii pe fond desecat-drenat. 
Factorii cauzali implicaţi în accentuarea duratei şi intensităţii excesului  de 

umiditate sunt de natură dinamică (creşterea nivelului freaticului ca urmare a punerii 
sub presiune a acviferului de către Dunăre), statică (complexul de suprafaţă cu 
granulometrie fină, microrelief depresionar) şi tehnologică (reţeaua absorbantă cu 
distanţa între drenuri mai mare). 

Creşterea componentei hidrice până la starea  de excedent, în astfel de situaţii, 
conduce, dacă nu se iau măsurile tehnice corespunzătoare, la o evoluţie a 
geosistemului de la morfosistem către hidrosistem. Locaţia de desfăşurare a 
cercetărilor este în perimetrul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Imbunătăţiri Funciare < ISPIF  > baza Băneasa, (fost ICITID Băneasa), aflat în Lunca 
Dunării, în incinta Gostinu- Greaca – Argeş, judeţul Giurgiu. 

Câmpul experimental are suprafaţa de 4 ha şi este amplasat la 6,3 km de 
Dunăre, în centrul depresiunii interioare a zonei de luncă. Acesta face parte dintr-o 
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amenajare de desecare-drenare realizată în intervalul 1968-1970. Suprafaţa 
depresiunii interioare interioare este de 1484 ha, iar a zonei de luncă de 2472 ha. 

Cantitatea anuală de carbon fixată de plante 
În natură concentraţia de CO2 este mică, variind în jurul valorii de 0,03 %, 

respectiv 300 ppm. Plantele verzi răspândite pe întreaga planetă absorb anual o 
cantitate de 30 – 60 miliarde tone carbon (tab.1), prelucrând o masă enormă de aer. 

Cantitatea de CO2 din aer înregistrează variaţii mici în timp de 24 ore, fiind ceva 
mai mare noaptea ca urmare a respiraţiei şi scăzând ziua prin consumare în 
fotosinteză. Aceste variaţii  sunt mai evidente în apropierea solului acoperit cu plante, 
în regiunile ecuatoriale cu vegetaţie abundentă, în zona pădurilor, în sere şi în timpul 
primăverii şi toamnei.  

În aerul din sol concentraţia de CO2 este de 10 ori mai mare faţă de atmosfera 
supraterestră datorită, în special, respiraţiei rădăcinilor şi mai ales a microorganismelor.  

Tabelul 1 
Cantitatea de carbon fixată anual prin fotosinteză (Milică şi colab.) 

Specificare Suprafaţa 
km2 

C fixat 
t/km2 

Total C fixat 
t/an 

Pădure 
Culturi 
Ierburi, păşuni 
Deşert 
Total ape 

44 · 106 

44 · 106 

31· 106 

47· 106 

361· 106 

250 
149 
43 
7 
7 

11· 109 

4· 109 

1,3· 109 

0,3· 109 

16,6· 109 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Poziţia optimă a nivelului freatic în scopul folosirii bivalente a  
reţelei de drenaj 
În dimensionarea reţelei  de regularizare cu dublă funcţionalitate se pleacă de 

la conceptul  de valorificare  cât mai mult a apei freatice  în interiorul parcelei şi de 
stocare a surplusului în sensul de irigat  pe reţeaua de evacuare, pentru a putea fi 
reutilizat prin irigarea de la suprafaţa solului. 

Cunoscând legea de variaţie a umidităţii solului deasupra nivelului apei 
freatice, se pot stabili în funcţie de proprietăţile hidrofilice ale tipului de sol şi 
ceilalţi factori cauzali (temperatura aerului, precipitaţii, consumul plantei), care 
este adâncimea necesară a nivelului freaticului, astfel ca umiditatea pe stratul 
fiziologic activ de sol (SFAS), să fie între capacitatea de apă în câmp (CC) şi 
plafonul minim de declanşare al udării (Pmin ). 

Sursa principală care contribuie la formarea excesului de umiditate este 
reprezentată în principal de freatic şi în secundar de precipitaţii. 

Reţeaua absorbantă este reprezentată de tuburi riflate, pozată la adâncimea 
de 1,0 – 1,2 m şi la distanţa de 20 -25 m.  

Colectarea apei se face în canale deschise sau drenuri colectoare . 
Modelul matematic specific condiţiilor hidrogeologice din Lunca Dunării se 

bazează pe următoarea corelaţie dintre umiditatea solului pe o anumită adâncime a 
SFAS şi factorii determinanţi: 

U = CO + (Cs- CO)·e-cHf      (1) 
unde :  
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U = umiditatea medie a solului pe un anumit interval de timp şi pe o anumită 
adâncime (H), exprimată în % din greutate; 

CO, Cs = coeficientul de ofilire  şi capacitatea de saturaţie a solului pe 
adâncimea H, în %  din greutate; 

e = baza logaritmilor naturali; 
Hf  = adâncimea nivelului freaticului faţă de cota terenului ca medie pe un 

anumit interval de timp, exprimat în metri; 
c = parametru însoţit de semnul minus, determinat  printr-un set de 21  tipuri 

de ecuaţii de regresie, funcţie de  unul dintre factorii climatici sau biologici. 
Intervalele de variaţie ale nivelului  freatic sunt următoarele: 

- realizarea funcţiei de drenaj – evacuare: 
  (Hf)CS   Hp< (Hf)CC  (2) 

- realizarea irigaţiei : 
 Hf = (Hf)Pmin    (3) 
- intervalul optim de reţinere a apei în parcela de drenaj, folosind diverse 

soluţii şi procedee tehnice: 
  (Hf)Pmin<  Hf   (Hf)CC  (4) 

În fig. 1, se prezintă pentru un studiu de caz, graficul de variaţie al umidităţii 
solului, deasupra nivelului freaticului, în funcţie de variaţia decadală a freaticului şi 
a temperaturii aerului, în intervalul aprilie-iunie. Poziţia adâncimii nivelului freatic 
se alege în funcţie de tipul plantei şi de modul de valorificare al apei. 

De asemenea, la stabilirea tipului de plantă se ia în connsideraţie şi 
intensitatea diurnă a fotosintezei specific categoriilor de plante (tab.2), influienţând 
efectul de fixare al CO2 din aer. 

 
Figura 1  Graficul Ud= f(Hfd, Td

calc) pentru H=0,50 m (aprilie-iunie) 

Intensitatea fotosintezei 
Fotosinteza reprezintă un proces unic în lumea vie, prin care plantele 

sintetizează compuşi organici, din dioxidul de carbon şi apă, în prezenţa luminii şi 
a clorofilei. Intensitatea fotosintetică maximă se înregistrează în perioada din an în 
care radiaţia  fotosintetic activă este mai mare şi în frunzele  de pe partea însorită a 
plantei. Intervalul de variaţie al intensităţii diurne a fotosintezei sunt prezentate în 
tabelul 2, după Burzo şi colab (2005). 
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Tabelul 2 
Intensitatea diurnă a fotosintezei 

Planta Intensitatea diurnă fotosinteză 
[mg CO2 / dm2 /h] [t/ ha /an] 

Heliofile 20 - 40 17520 -35040 
Orez 27 23652 
Pomi fructiferi, arbuşti 11- 35 9636 - 30660 
Culturi câmp 12-24 10512 - 21024 
Conifere 5-18 4380 - 15768 
Viţa de vie 5-9,17 4380 – 8033 
Legume 1,61-2,84 1410 - 2488 

CONCLUZII 

Amenajările de irigaţie pe fond desecat-drenat se concep, proiecrează, 
realizează şi exploatează, ca lucrări de corecţia mediului, naturalist-inginereşti, 
dimensionate flexibil în raport cu modificarea în timp a unor elemente climatice 
furnizate prin studii. 

Dimensionarea reţelei de regularizare cu dublă funcţiune se face folosind 
conceptul de valorificare maximă a apei freatice în interiorul parcelei. 

Exploatarea amenajării de subirigaţie se face în funcţie de trei intervale 
principale de variaţie ale nivelului freatic pentru realizarea funcţiei de drenaj-
evacuare, a celei de subirigaţie şi a reţinerii optime a apei în parcelă. 

Intervalul de variaţie al intensităţii diurne a fotosintezei în funcţie de planta 
de cultură, se prezintă în tab. 2.  

Modul de valorificare al terenului se face prin alegerea plantei în funcţie de 
poziţia optimă a nivelului freatic şi de cantitatea de CO2 fixată.  
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