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4.3.2.4 Determinarea nitratilor 

Nitraţii provin în apă, fie prin mineralizarea substanţelor organice fie din surse 

minerale, fie prin spălarea pe profil a îngrăşămintelor cu azot nitric având în 

vedere că această formă de azot este slab reţinută în sol.  

Determinarea nitraţilor se face colorimetric, cu acid fenol 2-4 disulfonic care 

cu nitraţii din apă formează  2-4 dinitrofenol, un compus de culoare galbenă 

La această reacţie interferă ionii de clor. Dacă sunt în concentraţie mai mare 

de 50 mg/l, distrugerea acestora se face prin tratarea a 50 ml. de probă cu 5 

ml. soluţie 1% de AgNO3 şi după 15 minute se adaugă 0,1 g. Ca(OH) şi 0,2 g. 

MgCO3 pentru înlăturarea excesului de argint.   

Probele pregătite se colorimetrează la o lungime de undă de 420 nm. 

Rezultatele se calculează pe baza unei curbe de etalonare 

În apa potabilă se admit concentraţii în NO-
3 de până la 45 ppm. (STAS 

1342/1991), iar în apele de suprafaţă in functie de clasa de calitate se admit 

concentratii de la 45 la 90 ppm. pentru categoria a II-a de calitate, in timp ce 

pentru categoria a III-a nu se normeaza (STAS 4706/1988) 

4.3.2.5.  Determinarea fosfaţilor 

Compuşii cu fosfor din sol au o solubilitate redusă de aceea se află în 

concentraţie mică în soluţia solului. În apele freatice şi de suprafaţă, poate să 

ajungă în special din îngrăşămintele minerale cu fosfor, din îngrăşămintele 

organice şi din deşeurile menajere prin procese de levigare la suprafaţa şi pe 

profilul solului. În gunoiul de grajd conţinutul de P2O5 ia valori cuprinse între 

0,18 şi 0,73% la animale şi între 0,60 şi 3,65% la păsări, valori raportate la 

cantitatea de gunoi. 

Metoda de determinare a  anionului fosfat, constă în dozarea colorimetrică, la 

o lungime de unda de 830 nm,. a complexului de culoare albastră rezultat în 

urma reacţiei dintre molibdatul de amoniu şi anionul fosfat în prezenţa unui 

reducător (SnCl2.2H2O). 

Se recomandă ca în sursele de apă, concentraţiile în fosfaţi să nu 

depăşească 0,5 ppm.  
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4.3.2.6. Determinarea potasiului 

Potasiul în ape provine din sol, dar cantităţile în care se află în sursele de apă 

nu sunt prea mari. În gunoiul de grajd proaspăt K2O îi revin între 0,19 şi 0,85% 

din greutate, în timp ce în excrementele de pasăre se găseşte în procent de 

0,5 până la 2,94 din greutate. Depozitarea incorectă a acestor reziduuri poate 

contribui la un aport de potasiu în sursele de apă ca urmare a proceselor de 

levigare. 

Dozarea potasiului se face prin fotometrie în flacără folosind un amestec de 

ardere format din aer şi propan (metan, gaze naturale) 

4.3.2.7. Determinarea sodiului 

Principala sursă de sodiu în apele freatice şi de suprafaţă o constituie solul 

care conţine cantităţi variabile de Na2CO3 şi NaHCO3 mai mult sau mai puţini 

solubili în soluţia solului, în funcţie de condiţiile naturale, de unde poate fi 

preluat prin levigare în sursele de apă. 

Determinarea sodiului se face prin fotometrie în flacără, odată cu 

determinarea potasiului. 

În sursele de apă potabilă se admit concentraţii de până 150-175 ppm, 

(STAS 1342/1991),  iar în apele de suprafaţă se admit  la maxim 200 

ppm.pentru clasa III, (STAS 4706/1988) 

4.3.2.8. Determinarea clorurilor 

Clorurile pot proveni din terenul prin care trec apele sau prin impurificarea 

acestora cu dejecţii animale infiltrate.  

Dozarea Cl- se face titrimetric, cu AgNO3, în prezenţa K2CrO4 când are loc 

virajul culorii de la gălbui la portocaliu. Reacţiile care au loc sunt: 

Cl- + Ag+ = AgCl   (precipitat alb) 

CrO4
2- + 2 Ag+ = Ag2CrO4 (precipitat brun portocaliu) 

În apa potabilă se admit în condiţii normale maxim 250 ppm, iar în apele de 

suprafaţă intre 200 si 400 ppm. 

4.3.2.9. Determinarea duritatii 

In privinţa calităţii apelor potabile un factor important este duritatea totală 

care se determină prin metoda complexonometrică. Aceasta constă în 
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complexarea cationilor care formează duritatea cu sarea disodică a acidului 

etilen-diamino-tetraacetic, în prezenţa indicatorului negru eriocrom T. Sfârşitul 

complexării se constată prin virajul culorii soluţiei de la roşu la albastru net.  

La apa potabila se admit concentratii de până la 20 grade germane. 
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CAPITOLUL 5  

Cuantificarea pierderilor de elemente fertilizante  

Solul, considerat ca resursă naturală strategică unică, poate fi distrus rapid, 

fertilitatea lui putând fi refăcută prin măsuri adecvate, într-o perioadă de ani 

întregi sau decenii, iar reconstrucţia ecologică a solului distrus poate dura 

secole sau chiar milenii. 

Aplicarea îngrăşămintelor fără un sistem ştiinţific bazat pe cunoştinţele 

fiziologiei şi biochimiei plantelor, pedologiei, agrochimiei, fitotehniei şi geneticii 

nu garantează obţinerea de recolte mari şi stabile şi nici păstrarea fertilităţii 

solului. 

Principalele elemente cu rol important în nutriţia plantelor sunt: humusul, 

azotul, fosforul şi potasiul.   

Modalităţile prin care se pierd aceste elemente sunt: 

- pierderile prin intermediul solului erodat, care contribuie la deplasarea 

acestor elemente pe versanţi si depunerea la baza versantului, în lunci sau în 

acumulări, în funcţie de puterea de transport a agenţilor erozivi, odată cu 

materialul solid transportat; 

- pierderi de elemente odată cu apa scursă la suprafaţa solului, aceste 

pierderi fiind direct proporţionale cu solubilitatea şi cantitatea elementului din 

sol; 

- deplasarea acestor elemente pe profilul solului prin intermediul apei 

infiltrate în sol. 

5.1. Pierderile de elemente fertilizante prin solul erodat 

Eroziunea modifică  însuşirile fizico – chimice ale solurilor. Modificările 

proprietăţilor chimice ale solurilor, ca urmare a proceselor de eroziune sunt mai 

puternice decât cele produse asupra însuşirilor fizice. Cele mai importante 

modificări apar în ceea ce priveşte conţinutul în substanţe nutritive pentru 

plante: humus, azot, fosfor şi potasiu. 

Cele mai mari pierderi de humus se petrec în stratul de sol superior (0-30 

cm), iar acest fapt are ca efect deteriorarea structurii, reducerea permeabilităţii 

şi, în final, din nou intensificarea eroziunii (proces de feed - back). 
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Reducerea conţinutului de humus se asociază, de obicei, cu pierderi de 

materie organică şi elemente fertilizante , în special azot şi fosfor. 

Ca urmare a modificării proprietăţilor fizico-chimice, prin eroziune, se 

înregistrează şi o scădere a activităţii microorganismelor din sol, toate acestea 

ducând la scăderea fertilităţii solurilor şi diminuarea producţiilor agricole. 

5.1.1. Pierderile de elemente fertilizante prin solul erodat, în condiţii de 

averse, la parcelele pentru controlul scurgerilor.  

În anul 1995, la Perieni au fost 7 evenimente pluviale care au produs 

scurgeri la parcele (o aversă în luna mai, patru în august şi două în 

septembrie) 

În tabelul 5.1 sunt prezentate datele lunare şi anuale privind , volumul 

scurgerilor lichide (mc /ha) şi pierderile de sol (to /ha).Din datele prezentate 

rezultă că luna august a fost luna cu ponderea cea mai mare   a pierderilor de 

sol (peste 88 %) şi apă ( peste 83%) în acest an. 

În tabelul 5.2 sunt calculate pierderile anuale de elemente fertilizante 

asociate scurgerilor lichide şi solide. În privinţa pierderilor de elemente nutritive 

prin solul erodat, constatăm că la parcela cultivată cu bromus acestea sunt 

nule, în timp ce la celelalte culturi valorile minime se înregistrează la parcela 

cultivată cu grâu (fertilizat 200 kg/ha azotat de amoniu, substanţă brută) în timp 

ce maximele revin parcelei rămasă ca ogor negru, la toate elementele luate în 

studiu. 

Referitor la repartiţia procentuală a deplasării elementelor fertilizante prin 

solul erodat, faţă de pierderile totale înregistrate la parcele (tabelul 5.3) 

constatăm că: 

- la azot aceste pierderi oscilează între 82,32 % ,la porumb şi 96,53% la 

soia; 

- fosforul asociat pierderilor solide reprezintă între 42,58% la grâu şi 

84,71%, la soia, din pierderile totale; 

- potasiul pierdut prin sol are valori procentuale cuprinse între 21,48, la grâu 

şi 68,24 la ogor. 
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În anul 1996 au fost 10 evenimente pluviale care au produs scurgeri la 

parcelele din Valea Ţarinei, patru în iunie, unul în iulie, două în august şi trei în 

septembrie. Datele lunare privind volumul scurgerilor lichide (mc /ha) şi 

pierderile de sol (to /ha), din acest an sunt prezentate în tabelul 5.4. Analizând 

aceste date constatăm că  scurgerea lichidă şi eroziunea din luna iunie au 

marcat hotărâtor pierderile anuale de elemente fertilizante.  

Pierderile de elemente nutritive prin solul erodat sunt expuse în tabelul 5.5. 

din care constatăm că: 

- la cultura grâului, evenimentele pluviale din acest an nu au provocat 

pierderi de nutrienţi, iar la parcela cultivată cu bromus pierderile sunt practic 

nesemnificative; 

- la culturile slab protectoare, pierderile de humus au valori cuprinse între 

71,253 şi 257,256 kg. /ha., azotul deplasat oscilează între 3,587 şi 13,019 kg 

./ha, fosforul are valori cuprinse între 0,198 şi 0,820 kg. /ha în timp ce la 

potasiu se înregistrează pierderi cuprinse între  0,601 şi 2,022 kg. /ha.;  

- la parcela rămasă ca ogor negru pierderile de elemente fertilizante 

asociate solului erodat sunt cu aproximativ 30% mai mari decât pierderile 

cumulate, înregistrate la celelalte parcele. 

Repartiţia procentuală a pierderilor de nutrienţi faţă de pierderile totale 

(tabelul 5.6) scot în evidenţă faptul ca: 

- azotul deplasat prin solul erodat reprezintă  între 68,84 şi 98,04%; 

- fosforul oscilează între 32,52 şi 89,00%; 

- pierderile procentuale de potasiu au valori minime de 9,73% la bromus şi 

maxime, de 69,99% la ogor. 

În anul 1997 au fost 10 evenimente pluviale cu implicaţii asupra pierderilor 

de apă şi sol la parcelele din Valea Ţarinei, două în iunie, două în iulie, patru 

august şi două în septembrie. Repartiţia lunară a  volumului scurgerilor lichide 

şi solide  sunt prezentate în tabelul 5.7 

Din analiza datelor din acest tabel, rezultă că, la Perieni majoritatea 

pierderilor de apă şi sol au fost înregistrate în lunile iunie şi august fiind 
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provocate în special de două averse înregistrate pe 20 iunie (19,6 mm.) şi 3-4 

august (48,7 mm.) 

Din analiza pierderilor de elemente fertilizante prin solul erodat (tabelul 5.8 se 

constată că: 

- pierderile de humus înregistrează valori cuprinse între 0,0 şi 70,323 kg. 

/ha. pentru culturile bune protectoare, la culturile slab protectoare aceste valori 

oscilează între 263,895 şi 679,895 kg. /ha în timp ce la ogor se ajunge la 

1748,748 kg. /ha.; 

-  pierderile de azot asociate solului erodat au valori cuprinse între 0,0 şi 

84,473 kg. /ha. în funcţie de cultură;  

- fosforului deplasat prin sol, îi revin valori cuprinse între 0,0 şi 2,929 kg. 

/ha.; 

- în privinţa potasiului, s-au pierdut până la 0,451 kg. /ha la cultura grâului 

fertilizat, maxim 5,104 kg. /ha. la culturile slab protectoare şi 10,745 kg. /ha. la 

parcela martor. 

Din repartiţia procentuală, a elementelor luate în studiu, prin solul erodat faţă 

de pierderile totale de nutrienţi (tabelul 5.9), constatăm că: 

- la culturile păioase azotului îi revin maxim 91,89 procente, la fosfor se 

ajunge la 71,69% in timp ce la potasiu pierderile prin solul erodat reprezintă 

maxim 38,36% din totalul substanţelor nutritive deplasate prin scurgerile lichide 

şi solide de pe terenurile agricole în pantă; 

- la prăşitoare aceste pierderi oscilează între 71,09% la potasiu şi 98,01% la 

azot; 

- la parcela martor, pierderile de nutrienţi asociate solului erodat oscilează 

între 80,77% la potasiu şi 98,52% la azot; 

- pierderile de elemente fertilizante asociate solului erodat sunt superioare 

celor pierdute prin apa scursă, cu excepţia pierderilor de potasiu la culturile 

bune protectoare care ajung până la maxim 38,36% din pierderile totale. 

Anul 1998, din punct de vedere pluviometric se consideră a fi fost un an 

extrem de secetos. S-au înregistrat două averse în luna iunie şi trei în iulie, 

averse de intensitate mică ( totalizând 53,9) mm. ce au produs pierderi de apă 
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şi sol numai la parcela rămasă ca ogor negru. Valorile cele mai însemnate în 

privinţa scurgerilor lichide şi solide au fost consemnate în luna iulie. (tabelul 

5.10).  

Pierderile de elemente fertilizante prin solul erodat au valori cuprinse intre 

0,383 kg. /ha. la fosfor şi 178,959 kg. /ha. la humus (tabelul 5.11) , în timp ce 

procentele aferente acestora oscilează între 71,13 şi 98,31%  (tabelul 5.12). 

Anul 1999 a fost a fost un an extrem de bogat în evenimente pluviale, care s-

au înregistrat în lunile iunie, iulie si august. La nivelul parcelelor pentru 

controlul scurgerilor de la Staţiunea Perieni au fost un număr de 9 averse care 

au provocat scurgeri lichide  şi pierderi de sol la ogorul negru (ce au totalizat 

256,1 mm.), 7 la porumb (230,9 mm.) şi nici unul la grâu fertilizat. Cel mai 

remarcabil a fost pachetul de 4 averse succesive, căzut într-un interval de 24 

ore, în perioada 22-23 iunie, care a însumat 131,5 mm. Valorile maxime ale 

scurgerii lichide şi eroziunii s-au consemnat în luna iunie (tabelul 5.13). 

La culturile fertilizate, pierderile de nutrienţi se prezintă astfel (tabelul 5.14): 

- la grâu fertilizat şi bromus  se pierd: între 5,122 şi 8,519 kg. /ha de humus, 

0,260 şi 0,432 kg. /ha azot, 0,013 – 0,023 kg. /ha fosfor şi 0,034 – 0,059 kg. 

/ha. potasiu; 

- la prăşitoare, aceste pierderi iau valori între: 638,734- 1249,201 kg. /ha. 

humus, 32,442-62,800 kg. /ha. azot, 1,824-4,053 kg. /ha. fosfor şi 3,930-9,374 

kg. / ha. potasiu; 

- la parcela martor, prin solul erodat se deplasează: 2843,881 kg. /ha de 

humus, 136,119 kg. /ha. azot, 4,438 kg. /ha. fosfor şi 18,441 kg. /ha potasiu. 

Datele din tabelul 5.15 scot în evidenţă rolul culturii de bromus în combaterea 

eroziunii solului, unde pierderile prin solul erodat sunt sub 40%, la grâu 

fertilizat (cu 200 kg /ha azotat de amoniu, substanţă brută) au valori între 21,43 

şi 58,83%  în timp ce la prăşitoare şi la ogorul negru aceste pierderi sunt 

situate între 56,71 şi 99,05% din pierderile totale înregistrate. 

Din punct de vedere climatic anul 2000 poate fi considerat ca extrem de 

secetos, înregistrându-se doar două averse în luna iulie care au generat valori 

mai notabile ale scurgerii lichide şi eroziunii doar la parcela martor, de ogor
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Tabelul nr. 5.1. 

Regimul precipitaţiilor lunare care au produs scurgeri la Perieni, volumul scurgerilor lichide şi eroziunea în anul 1995 

Cultura     Luna      Total  

  Mai   
Augu

st 
  

Septe
mbrie 

    

 mmmc/ha to/ha mm mc/ha to/ha mm mc/ha to/ha mm mc/ha to/ha
Bromus 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00

Grâu 0.0 0.0 0.00 26,8 47,5 0,209 0.0 0.0 0.00 26,8 47,5 0,209
Grâu nefertilizat 0.0 0.0 0.00 55,4 82,0 0,937 19,2 12,0 0,055 74,6 94,0 0,992

Soia 0.0 0.0 0.00 67,3 258,5 5,925 19,2 25,0 0,745 86,5 283,5 6,697
Fasole 0.0 0.0 0.00 67,3 229,5 3,138 19,2 30,5 0,179 86,5 260,0 2,497
Porumb 9,5 10,0 0,066 67,3 213,5 2,728 30,3 22,0 0,168 107,1 245,5 2,962

Porumb nefertilizat 9,5 6,8 0,047 67,3 113.0 2,756 11,1 7,0 0,036 87,9 126,8 2,839

Ogor 100 9,5 3.8 0.048 72,8 254,5
14,52

2 
30,3 48,0 1,606 112,6 306,3

16,17
6 

 
Tabel nr. 5.2. 

Pierderi totale de elemente fertilizante la parcele în anul 1995 

Prin apă Prin sol 
Scurgerea N-NO3 N-NH4 Nmineral P2O5 K2O Eroziunea Humus Azot P2O5 K2O Cultura 

mc,/ha kg,/ha kg,/ha kg,/ha kg,/ha Kg,/ha to,/ha kg,/ha kg,/ha kg,/ha kg,/ha
Bromus 0,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Grâu 47,5 0,029 0,018 0,047 0,032 0,200 0,209 6,239 0,316 0,024 0,055
Grâu nefertilizat 94,0 0,085 0,074 0,159 0,032 0,392 0,992 36,456 1,851 0,052 0,200

Soia 283,5 0,136 0,237 0,373 0,115 0,876 6,697 206,798 10,366 0,635 1,490
Fasole 260,0 0,497 0,342 0,839 0,104 0,930 2,497 80,034 4,500 0,247 0,518
Porumb 245,5 0,469 0,456 0,925 0,118 1,095 2,962 85,559 4,306 0,312 0,718

Porumb nefertilizat 126,8 0,120 0,091 0,211 0,029 0,519 2,839 84,107 4,211 0,138 0,533
Ogor 100 306,3 0,360 0,549 0,909 0,155 1,245 16,176 430,335 21,334 0,520 2,675
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Tabelul nr. 5.3. 
Pierderi de elemente fertilizante la parcele şi repartiţia procentuală prin apă şi sol în anul 1995 

Azot P2O5 K2O 
Scurgerea Eroziunea Humus

Total Apă Sol Total Apă Sol Total Apă Sol Cultura 
mc,/ha to,/ha kg,/ha kg,/ha % % kg,/ha % % Kg,/ha % % 

Bromus 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 
Grâu 47,5 0,209 6,239 0,363 12,85 87,15 0,056 57,42 42,58 0,255 78,52 21,48 

Grâu nefertilizat 94,0 0,992 36,456 2,010 7,91 92,09 0,084 38,03 61,97 0,593 66,22 33,78 
Soia 283,5 6,697 206,798 10,739 3,47 96,53 0,750 15,29 84,71 2,366 37,02 62,98 

Fasole 260,0 2,497 80,034 5,339 15,72 84,28 0,351 29,69 70,31 1,448 64,23 35,77 
Porumb 245,5 2,962 85,559 5,231 17,68 82,32 0,431 27,49 72,51 1,813 60,41 39,59 

Porumb nefertilizat 126,8 2,839 84,107 4,432 4,99 95,09 0,166 17,17 82,83 1,051 49,34 50,66 
Ogor 100 306,3 16,176 430,335 22,243 4,09 95,91 0,676 22,98 77,02 3,919 31,76 68,24 

 
 

Tabelul nr. 5.4 

Regimul precipitaţiilor lunare care au produs scurgeri la Perieni, volumul scurgerilor lichide şi eroziunea în anul 1996 

Luna 
Iunie Iulie August Septembrie 

Total 
Cultura 

mm mc /ha to /ha mm mc /ha to /ha mm mc /ha to /ha mm mc /ha to /ha mm mc /ha to /ha 
Bromus 0,0 0,0 0,000 0,0 0,0 0,000 0,0 0,0 0,000 60,2 5,5 0,011 60,2 5,5 0,011 

Grâu 0,0 0,0 0,000 0,0 0,0 0,000 0,0 0,0 0,000 0,0 0,0 0,000 0,0 0,0 0,000 
Grâu nefertilizat 80,9 79,5 0,504 22,8 26,0 0,036 0,0 0,0 0,000 0,0 0,0 0,000 103,7 121,5 0,555 

Soia 80,9 222,0 6,766 22,8 13,5 0,317 0,0 0,0 0,000 0,0 0,0 0,000 103,7 235,5 7,080 
Fasole 80,9 211,0 8,175 22,8 4,0 0,130 0,0 0,0 0,000 0,0 0,0 0,000 103,7 215,0 8,331 
Porumb 80,9 110,0 2,160 22,8 6,0 0,067 0,0 0,0 0,000 60,2 32,0 0,199 163,9 148,0 2,427 

Porumb nefertilizat 80,9 95,5 2,903 22,8 3,0 0,091 0,0 0,0 0,000 60,2 16.0 0,014 163,9 102,5 2,994 
Ogor 100 80,9 361,2 31,122 22,8 70,0 4,839 23,8 47,0 0,018 60,2 207,0 2,207 223,5 685,2 38,186
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Tabel nr. 5.5 

Pierderi totale  de elemente fertilizante la parcele în anul 1996 

Prin apă Prin sol 
Scurgerea N-NO3 N-NH4 Nmineral P2O5 K2O Eroziunea Humus Azot P2O5 K2O Cultura 

mc,/ha kg,/ha kg,/ha kg,/ha Kg,/ha kg,/ha to,/ha kg,/ha kg,/ha kg,/ha kg,/ha 
Bromus 5,5 0,005 0,002 0,007 0,002 0,025 0,011 0,326 0,016 0,001 0,003 

Grâu 0,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Grâu nefertilizat 121,5 0,080 0,143 0,223 0,042 0,542 0,555 17,045 0,885 0,033 0,108 

Soia 235,5 0,289 0,236 0,525 0,084 1,098 7,080 206,995 10,607 0,671 1,535 
Fasole 215,0 0,286 0,202 0,487 0,101 1,033 8,331 257,256 13,019 0,820 2,022 
Porumb 148,0 0,225 0,152 0,378 0,070 0,699 2,427 71,253 3,587 0,260 0,602 

Porumb nefertilizat 102,5 0,088 0,058 0,146 0,036 0,458 2,994 95,324 4,818 0,198 0,601 
Ogor 100 685,2 0,472 0,469 0,941 0,161 2,465 38,186 937,933 47,028 1,272 5,750 

 

 

Tabel nr. 5.6 

Pierderi de elemente fertilizante la parcele şi repartiţia procentuală prin apă şi sol în anul 1996 

Azot P2O5 K2O 
Scurgerea Eroziunea Humus 

Total Apă Sol Total Apă Sol Total Apă Sol Cultura 
mc,/ha to,/ha kg,/ha kg,/ha % % kg,/ha % % kg,/ha % % 

Bromus 5,5 0,011 0,326 0,024 31,16 68,84 0,003 67,48 32,52 0,027 90,27 9,73 
Grâu 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 

Grâu nefertilizat 121,5 0,555 17,045 1,108 20,14 79,86 0,075 56,35 43,65 0,649 83,42 16,58 
Soia 235,5 7,080 206,995 11,132 4,72 95,28 0,755 11,10 88,90 2,633 41,69 58,31 

Fasole 215,0 8,331 257,256 13,506 3,61 96,39 0,921 11,00 89,00 3,055 33,81 66,19 
Porumb 148,0 2,427 71,253 3,964 9,52 90,48 0,330 21,14 78,86 1,301 53,71 46,29 

Porumb nefertilizat 102,5 2,994 95,324 4,965 2,95 97,05 0,235 15,45 84,55 1,059 43,22 56,78 
Ogor 100 685,2 38,186 937,933 47,969 1,96 98,04 1,433 11,25 88,75 8,215 30,01 69,99 
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Tabelul nr. 5.7 

Regimul precipitaţiilor lunare care au produs scurgeri la Perieni, volumul scurgerilor lichide şi eroziunea  în anul 1997 

Luna 
Iunie Iulie August Octombrie 

Total 
Cultura 

mm mc /ha to /ha mm mc /ha to /ha mm mc /ha to /ha mm mc /ha to /ha mm mc /ha to /ha 
Bromus 0,0 0,0 0,000 0,0 0,0 0,000 0,0 0,0 0,000 0,0 0,0 0,000 0,0 0,0 0,00 

Grâu 0,0 0,0 0,000 28,9 11,0 0,220 48,7 26,0 0,229 0,0 0,0 0,000 77,6 37,0 0,449 
Grâu nefertilizat 19,6 59,0 1,334 28,9 61,5 0,351 48,7 113,5 0,590 0,0 0,0 0,000 97,2 234,0 2,275 

Soia 32,5 137,5 12,675 28,9 43,2 0,595 48,7 160,0 6,576 0,0 0,0 0,000 110,1 340,7 19,846
Fasole 19,6 129,5 6,493 28,9 13,5 0,302 48,7 76,0 0,836 0,0 0,0 0,000 97,2 219,0 7,631 
Porumb 32,5 42,6 3,922 28,9 77,0 1,832 96,1 149,0 3,740 0,0 0,0 0,000 1575 268,6 9,494 

Porumb nefertilizat 19,6 110,1 12,949 28,9 56,0 1,047 96,1 166,5 5,264 0,0 0,0 0,000 144,6 332,6 19,260
Ogor 100 32,5 153,0 23,094 56,7 142,7 13,589 108,0 298,5 28,551 32,3 47,0 0,735 229,5 641,2 68,639

 

Tabelul nr. 5.8 

Pierderi totale  de elemente fertilizante la parcele în anul 1997 

prin apă prin sol 
Scurgerea N-NO3 N-NH4 Nmineral P2O5 K2O Eroziunea Humus Azot P2O5 K2O Cultura 

mc,/ha kg,/ha kg,/ha kg,/ha kg,/ha kg,/ha to,/ha kg,/ha kg,/ha kg,/ha kg,/ha 
Bromus 0,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Grâu 37,0 0,053 0,032 0,084 0,019 0,190 0,449 14,756 0,755 0,047 0,118 
Grâu nefertilizat 234,0 0,154 0,158 0,311 0,076 0,909 2,275 70,323 3,523 0,153 0,451 

Soia 340,7 0,424 0,291 0,716 0,215 1,138 19,846 679,895 35,220 2,104 5,104 
Fasole 219,0 0,272 0,202 0,475 0,145 0,662 7,631 263,895 12,856 0,686 1,871 
Porumb 268,6 0,424 0,368 0,792 0,114 0,913 9,494 325,958 16,307 0,944 2,246 

Porumb nefertilizat 332,6 0,286 0,331 0,616 0,143 1,003 19,260 574,830 28,339 1,223 3,712 
Ogor 100 651,2 0,543 0,725 1,267 0,191 2,558 68,639 1748,748 84,473 2,929 10,745 
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Tabelul nr. 5.9  

Pierderi de elemente fertilizante la parcele şi repartiţia procentuală prin apă şi sol în anul 1997 

Azot P2O5 K2O 
Scurgerea Eroziunea Humus 

Total Apă Sol Total Apă Sol Total Apă Sol Cultura 
mc,/ha to,/ha kg,/ha kg,/ha % % kg,/ha % % kg,/ha % % 

Bromus 0,0 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 
Grâu 37,0 0,449 14,756 0,839 10,06 89,94 0,066 28,31 71,69 0,308 61,64 38,36 

Grâu nefertilizat 234,0 2,275 70,323 3,834 8,11 91,89 0,229 33,21 66,79 1,359 66,84 33,16 
Soia 340,7 19,846 679,895 35,936 1,99 98,01 2,319 9,29 90,71 6,242 18,24 81,76 

Fasole 219,0 7,631 263,895 13,331 3,56 96,44 0,830 17,41 82,59 2,533 26,12 73,88 
Porumb 268,6 9,494 325,958 17,099 4,63 95,37 1,059 10,81 89,19 3,160 28,91 71,09 

Porumb nefertilizat 332,6 19,260 574,830 28,955 2,13 97,87 1,366 10,46 89,54 4,715 21,28 78,72 
Ogor 100 651,2 68,639 1748,748 85,740 1,48 98,52 3,119 6,11 93,89 13,303 19,23 80,77 

 
Tabelul nr. 5.10 

Regimul precipitaţiilor lunare care au produs scurgeri la Perieni, volumul scurgerilor lichide şi eroziunea în anul 1998 

Luna 
Iunie Iulie 

Total 
Cultura 

mm mc / ha to / ha Mm mc / ha to / ha mm mc / ha To / ha 
Ogor 100 19,6 13,5 0,968 39,7 80,0 6,181 59,3 93,5 7,149 

 
 

Tabelul nr. 5.11 
Pierderi totale  de elemente fertilizante la parcele în anul 1998 

prin apă Prin sol 
Scurgerea N-NO3 N-NH4 Nmineral P2O5 K2O Eroziunea Humus Azot P2O5 K2O Cultura 

mc,/ha kg,/ha kg,/ha kg,/ha kg,/ha kg,/ha to,/ha kg,/ha kg,/ha kg,/ha kg,/ha 
Ogor 100 93,5 0,086 0,070 0,157 0,033 0,463 7,149 178,959 9,152 0,383 1,142 
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 Tabelul nr. 5.12 

Pierderi de elemente fertilizante la parcele şi repartiţia procentuală prin apă şi sol în anul 1998 

Azot P2O5 K2O 
Scurgerea Eroziunea Humus 

Total Apă Sol Total Apă Sol Total Apă Sol Cultura 
mc,/ha to,/ha kg,/ha kg,/ha % % kg,/ha % % kg,/ha % % 

Ogor 100 93,5 7,149 178,959 9,308 1,69 98,31 0,416 8,04 91,96 1,605 28,87 71,13 
  

 
Tabelul nr. 5.13 

Regimul precipitaţiilor lunare care au produs scurgeri la Perieni, volumul scurgerilor lichide şi eroziunea în anul 1999 
 

Luna 
Iunie Iulie August 

Total 
Cultura 

mm mc/ha to/ha mm mc/ha to/ha mm mc/ha to/ha Mm Mc/ha To/ha 
Bromus 131,5 180,0 0,230 0,0 0,0 0,000 0,0 0,0 0,000 131,5 180,0 0,230 

Grâu 0,0 0,0 0,0 39,3 24,0 0,153 0,0 0,0 0,000 39,3 24,0 0,153 
Grâu nefertilizat 131,5 183,5 8,450 28,3 57,0 0,499 0,0 0,0 0,000 159,8 240,5 8,949 

Soia 150,9 566,5 18,120 0,0 0,0 0,000 0,0 0,0 0,000 150,9 566,5 18,120 
Fasole 150,9 405,5 23,110 28,3 56,0 0,576 0,0 0,0 0,000 179,2 461,5 23,686 
Porumb 15,09 52,8 34,492 39,3 91,5 4,457 40,7 40,0 0,920 230,9 659,5 39,887 

Porumb nefertilizat 150,9 560,5 44,082 28,3 95,1 5,517 40,7 51,5 2,590 219,9 707,1 52,189 
Ogor 100 162,8 667,5 96,180 52,6 236,2 17,564 40,7 117,5 8,081 256,1 1021,2 121,825 
Ogor 150 162,8 727,4 115,899 52,6 204,7 37,798 40,7 114,3 11,451 256,1 1046,4 165,130 
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Tabelul nr. 5.14 
Pierderi totale  de elemente fertilizante la parcele în anul 1999 

 
prin apă prin sol 

Scurgere N-NO3 N-NH4 Nmineral P2O5 K2O Eroziunea Humus Azot P2O5 K2O Cultura 
mc,/ha kg,/ha kg,/ha kg,/ha kg,/ha kg,/ha to,/ha kg,/ha kg,/ha kg,/ha kg,/ha 

Bromus 180,0 0,531 0,208 0,740 0,121 0,985 0,230 8,519 0,432 0,023 0,059 
Grâu 24,0 0,078 0,104 0,182 0,019 0,123 0,153 5,122 0,260 0,013 0,034 

Grâu nefertilizat 240,5 0,283 0,182 0,465 0,105 0,839 8,949 325,984 15,506 0,574 1,691 
Soia 566,5 1,467 0,365 1,833 0,298 3,000 18,120 638,734 32,442 1,824 3,930 

Fasole 461,5 0,641 0,412 1,052 0,241 2,238 23,686 846,553 42,819 2,280 5,350 
Porumb 659,5 0,797 0,666 1,463 0,297 2,562 39,887 1249,201 62,800 4,053 9,374 

Porumb nefertilizat 707,1 0,642 0,461 1,103 0,242 2,363 52,189 1494,858 72,775 3,228 10,072
Ogor 100 1021,2 0,824 0,481 1,306 0,420 3,181 121,825 2843,881 136,119 4,438 18,411

 
Tabelul nr.5.15 

Pierderi de elemente fertilizante la parcele şi repartiţia procentuală prin apă şi sol în anul 1999 
 
Azot P2O5 K2O 

Scurgerea Eroziunea Humus 
Total Apă Sol Total Apă Sol Total Apă Sol Cultura 

mc,/ha to,/ha kg,/ha kg,/ha % % kg,/ha % % kg,/ha % % 
Bromus 180,0 0,230 8,519 1,172 63,10 36,90 0,145 83,89 16,11 1,044 94,36 5,64 
Grâu 24,0 0,153 5,122 0,442 41,17 58,83 0,032 58,54 41,46 0,156 78,57 21,43
Grâu nefertilizat 240,5 8,949 325,984 15,971 2,91 97,09 0,679 15,52 84,48 2,530 33,17 66,83
Soia 566,5 18,120 638,734 34,275 5,35 94,65 2,121 14,03 85,97 6,930 43,29 56,71
Fasole 461,5 23,686 846,553 43,872 2,40 97,60 2,522 9,58 90,42 7,588 29,49 70,51
Porumb 659,5 39,887 1249,201 64,263 2,28 97,72 4,350 6,84 93,16 11,937 21,47 78,53
Porumb nefertilizat 707,1 52,189 1494,858 73,878 1,49 98,51 3,470 6,96 93,04 12,434 19,00 81,00
Ogor 100 1021,2 121,825 2843,881 137,424 0,95 99,05 4,858 8,65 91,35 21,591 14,73 85,27
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Tabelul nr. 5.16 

Regimul precipitaţiilor lunare care au produs scurgeri la Perieni, volumul scurgerilor lichide şi eroziunea în anul 2000 

Luna 
Iulie 

Total 
Cultura 

mm Mc / ha to / ha mm mc / ha to / ha 
Soia 18,1 53,0 0,739 18,1 53,0 0,739 

Fasole 18,1 32,0 0,737 18,1 32,0 0,737 
Ogor 100 25,7 114,5 7,316 25,7 114,5 7,316 

 
Tabelul nr. 5.17 

Pierderi totale  de elemente fertilizante la parcele în anul 2000 

prin apă Prin sol 
Scurgerea N-NO3 N-NH4 Nmineral P2O5 K2O Eroziunea Humus Azot P2O5 K2O Cultura 

mc,/ha kg,/ha kg,/ha kg,/ha kg,/ha kg,/ha to,/ha kg,/ha kg,/ha kg,/ha kg,/ha 
Soia 53,0 0,090 0,037 0,127 0,034 0,233 0,739 24,018 1,242 0,078 0,193 

Fasole 32,0 0,061 0,027 0,088 0,022 0,154 0,737 25,692 1,327 0,073 0,192 
Ogor 100 114,5 0,058 0,039 0,097 0,049 0,317 7,316 159,034 8,162 0,306 1,185 

 
Tabelul nr 5.18 

Pierderi de elemente fertilizante la parcele şi repartiţia procentuală prin apă şi sol în anul 2000 

Azot P2O5 K2O 
Scurgerea Eroziunea Humus 

Total Apă Sol Total Apă Sol Total Apă Sol Cultura 
mc,/ha to,/ha kg,/ha kg,/ha % % kg,/ha % % kg,/ha % % 

Soia 53,0 0,739 24,018 1,368 9,26 90,74 0,112 30,34 69,66 0,426 54,75 45,25 
Fasole 32,0 0,737 25,692 1,414 6,20 93,80 0,095 22,90 77,10 0,346 44,42 55,58 

Ogor 100 114,5 7,316 159,034 8,259 1,18 98,82 0,356 13,86 86,14 1,502 21,11 78,89 
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Tabelul nr. 5.19 

Regimul precipitaţiilor lunare (mm) care au produs scurgeri la Perieni, în perioada 1995 - 2000  

Cultura Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Total 
Bromus 0,0 131,5 0,0 0,0 60,2 0,0 135,1 

Grâu 0,0 19,6 68,2 75,5 0,0 0,0 163,3 
Grâu nefertilizat 0,0 232,0 80,0 104,1 19,2 0,0 453,5 

Soia 18,1 264,3 51,7 116,0 19,2 0,0 469,3 
Fasole 18,1 251,4 80,0 116,0 19,2 0,0 484,7 
Porumb 9,5 264,3 91,0 204,1 104,9 0,0 673,8 

Porumb nefertilizat 9,5 251,4 80,0 204,1 71,3 0,0 613,3 
Ogor 100 35,2 295,8 171,8 245,3 158,6 32,3 939,0 

 

Tabelul nr. 5.20  

Repartiţia procentuală lunară a scurgerilor lichide şi solide în perioada 1995 – 2000 

Luna 
Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Cultura 

Scurgere Eroziune Scurgere Eroziune Scurgere Eroziune Scurgere Eroziune Scurgere Eroziune Scurgere Eroziune
Bromus 0,00 0,00 97,04 95,44 0,00 0,00 0,00 0,00 2,96 4,56 0,00 0,00 

Grâu 0,00 0,00 0,00 0,00 32,26 45,99 67,74 54,01 0,00 0,00 0,00 0,00 
Grâu nefertilizat 0,00 0,00 55,85 84,47 25,07 7,27 14,22 7,69 4,86 0,57 0,00 0,00 

Soia 0,00 0,00 68,18 97,74 0,94 0,05 29,14 2,09 1,74 0,12 0,00 0,00 
Fasole 0,00 0,00 66,27 90,51 5,11 1,66 26,02 7,41 2,60 0,42 0,00 0,00 
Porumb 0,76 0,12 51,50 74,08 13,2 11,64 30,46 13,49 4,09 0,67 0,00 0,00 

Porumb nefertilizat 0,54 0,06 60,69 77,55 12,14 8,61 26,08 13,73 0,55 0,05 0,00 0,00 
Ogor 100 0,14 0,02 46,96 64,39 16,36 13,32 25,72 20,45 9,14 1,52 1,69 0,29 
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Tabelul  nr.5.21 

Pierderi totale  de elemente fertilizante la parcelele pentru controlul scurgerilor V. Ţarinei în perioada 1995 - 2000 

prin apă prin sol 
Scurgerea NO3 NH4 Nmineral P2O5 K2O Eroziunea Humus Azot P2O5 K2O Cultura 

Mc,/ha Kg,/ha Kg,/ha Kg,/ha Kg,/ha Kg,/ha to,/ha Kg,/ha Kg,/ha Kg,/ha Kg,/ha 
Bromus 185,5 0,536 0,211 0,747 0,124 1,010 0,241 8,845 0,449 0,024 0,062 

Grâu 108,5 0,159 0,154 0,313 0,070 0,513 0,811 26,116 1,330 0,084 0,207 
Grâu nefertilizat 690,0 0,601 0,556 1,158 0,256 2,682 12,771 449,807 21,765 0,811 2,449 

Soia 1479,2 2,407 1,165 3,573 0,745 6,345 52,482 1756,439 89,877 5,311 12,252 
Fasole 1187,5 1,756 1,185 2,941 0,613 5,016 42,882 1433,430 74,521 4,105 9,954 
Porumb 1321,6 1,915 1,642 3,558 0,600 5,270 54,770 1731,971 86,999 5,569 12,940 

Porumb nefertilizat 1269,0 1,135 0,941 2,077 0,449 4,342 77,282 2249,120 111,321 4,788 14,917 
Ogor 100 2871,9 2,345 2,333 4,678 1,010 10,229 259,221 6298,890 306,267 9,848 39,907 
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Tabelul nr. 5.22 

Rrepartiţia procentuală a pierderilor de elemente fertilizante prin apă şi sol  la parcele pentru controlul scurgerilor 

V. Ţarinei, în perioada 1995-2000 

Azot P2O5 K2O Scurgerea 
Lichidă 

Eroziunea Humus 
Total Apă Sol Total Apă Sol Total Apă Sol Cultura 

mc,/ha to / ha kg / ha kg / ha % % Kg / ha % % kg / ha % % 
Bromus 185,5 0,241 8,845 1,196 62,47 37,53 0,148 83,51 16,49 1,071 94,25 5,75 

Grâu 108,5 0,811 26,116 1,643 19,04 80,96 0,154 45,25 54,75 0,720 71,30 28,70 
Grâu nefertilizat 690,0 12,771 449,807 22,923 5,05 94,95 1,067 23,97 76,03 5,131 52,27 47,73 

Soia 1479,2 52,482 1756,439 93,450 3,82 96,18 6,057 12,31 87,69 18,597 34,12 65,88 
Fasole 1187,5 42,882 1433,430 77,463 3,80 96,20 4,719 13,00 87,00 14,971 33,51 66,49 
Porumb 1321,6 54,770 1731,971 90,557 3,93 96,07 6,169 9,72 90,28 18,210 28,94 71,06 

Porumb nefertilizat 1269,0 77,282 2249,120 113,398 1,83 98,17 5,237 8,58 91,42 19,259 22,55 77,45 
Ogor 100 2871,9 259,221 6298,890 310,945 1,50 98,50 10,858 9,30 90,70 50,136 20,40 79,60 
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Fig.  5.1.     Pierderile de humus prin solul erodat, la parcele, în perioada 1995-2000
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Fig  5.2.  Pierderile de azot prin solul erodat, la parcele, în perioada 1995-2000
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 negru permanent, în timp ce la soia şi fasole aceste pierderi sunt mult mai mici 

(tabelul 5.16) .   

În aceste condiţii, pierderile de substanţe nutritive la soia şi fasole sunt 

apropiate având următoarele valori (tabelul 5.17): 

- la soia s-au deplasat prin solul erodat: 24,018 Kg. /ha humus, 1,242 Kg. 

/ha azot, 0,078 Kg. /ha fosfor şi 0,193 Kg. /ha potasiu; 

- la fasole s-au înregistrat pierderi de: 25,692 Kg. /ha humus, 1,327 Kg. /ha 

azot, 0,073 Kg. /ha fosfor şi 0,192 Kg. /ha potasiu. 

 La parcela martor, pierderile de elemente fertilizante asociate scurgerilor 

solide au valori mult mai mari: 159,034 Kg. /ha la humus, 8,162 Kg. /ha la azot, 

0,306 Kg. /ha la fosfor şi 1,185 Kg. /ha la potasiu. 

Pierderile procentuale de substanţe nutritive prin solul erodat (tabelul  5.18) 

reliefează următoarele aspecte: 

- azotul are procente cuprinse între 90,74% la soia şi 98,82% la ogor; 

- fosforul se înregistrează cu procente cuprinse între 69,66 şi 86,14%; 

- potasiu la parcelele cultivate reprezintă maxim 55,58% din pierderile 

totale, în timp ce la ogor se ajung la 78,89 procente.  

Sinteza precipitaţiilor din perioada 1995-2000 (tabelele nr. 5.19 şi 5.20) arată 

că nivelul cel mai ridicat, cu implicaţii asupra fenomenului erozional, se 

înregistrează în luna iunie când sunt consemnate şi cele mai mari scurgeri 

lichide şi de sol erodat cu excepţia parcelei cultivată cu grâu fertilizat, când 

pierderile maxime sunt în luna august, lună în care această parcelă este 

rămasă ca mirişte  

Analizând pierderile de elemente fertilizante prin solul erodat din această 

perioadă (tabelul 5.21), şi fig 5.1…5.4.   constatăm că: 

- la culturile fertilizate bune protectoare, pierderile sunt de maxim 26,116 kg. 

/ ha. de humus, 1,33 kg. / ha. de  azot, până la 0,084 kg. / ha. de fosfor în timp 

ce la potasiu se ajunge la pierderi de 0,207 kg. / ha.; 

- culturile slab protectoare din punct de vedere, erozional se înregistrează 

cu pierderi de substanţe nutritive cuprinse între: 1433,43-1756,439 kg. / ha. de 
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humus,  74,521-89,877 kg. / ha. de  azot, 4,105-5,569 kg. / ha de fosfor şi 

9,954-12,940 kg. /ha. de potasiu; 

- la parcela martor sunt deplasate prin solul erodat : 6298,89 kg. / ha. de 

humus,  306,267 kg. / ha. de  azot, 9,848 kg. / ha de fosfor şi 39,907 kg. /ha. 

de potasiu; 

Repartiţia procentuală a pierderilor de azot, fosfor şi potasiu prin solul erodat 

faţă de pierderile totale înregistrate în această perioadă (tabelul 5.22) 

reliefează faptul că acestea iau valori cuprinse între: 

- 37,53 – 98,50% la azot; 

- 16,49 – 91,42% la fosfor; 

- 5,75 – 79,6% la potasiu. 

5.1.2. Pierderile de elemente fertilizante, prin solul erodat, ca urmare a 

topirii zăpezii 

În afară de eroziunea produsă de ploile torenţiale, se înregistrează, de 

asemenea, eroziunea produsă de apa provenită din topirea zăpezilor în 

sezonul de primăvară. Daunele produse de acest tip de eroziune sunt cu atât 

mai mari cu cât topirea zăpezilor este mai rapidă. Pe măsură ce zăpada se 

topeşte, stabilitatea agregatelor scade mărindu-se riscul erozional. 

Pierderile de sol în acest sezon pot fi substanţiale datorită faptului că în 

perioada de primăvară solul este slab protejat antierozional, culturile de 

toamnă sunt puţin dezvoltate şi marea majoritate a terenurilor agricole se 

prezintă sub formă de ogor negru, fiind foarte expuse fenomenului erozional.  

În cazul topirii lente a zăpezilor, solul se saturează treptat cu apă, efectul 

erozional este mai lent dar o eventuală aversă de ploaie în aceste condiţii 

devine foarte periculoasă. Dacă topirea zăpezii se face brusc, pierderile de sol 

prin eroziune sunt mult amplificate şi implicit pierderile de elemente fertilizante 

asociate solului erodat sunt  mai mari. 

Pierderile de elemente nutritive ca urmarea topirii zăpezilor din  sezonul de 

primăvară au fost studiate în zona Chioara – Ghermăneşti în două perioade 

semnificative, respectiv luna februarie şi martie urmărind evoluţia temporară a  

concentraţiilor elementelor studiate . S-au recoltat, la diferite intervale de timp,
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Fig. 5.5. Pierderile de humus prin erodarea solului în b.h. Chioara - Ghermăneşti
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  Fig. 5.6. Pierderile de azot produse concomitent cu erodarea solului în b.h. Chioara-Ghermăneşti
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Fig.  5.7. Pierderile de potasiu prin erodarea solului în b.h. Chioara-Ghermăneşti
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Fig.  5.8. Pierderile de fosfor prin erodarea solului în b.h. Chioara-Ghermăneşti
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probe din apa provenită din topirea zăpezilor, s-au filtrat iar solul rămas pe filtru 

a fost analizat. Rezultatele obţinute, exprimate în miligrame element pe litru de 

suspensie sol-apă, sunt prezentate în figurile 5.5; ; 5.6; 5.7; 5.8. 

Din aceste figuri rezultă că: 

- în luna februarie când temperaturile sunt mai scăzute maxima pierderilor 

de elemente fertilizante se situează în jurul orelor 16, în timp ce în martie 

această maximă se înregistrează în jurul orelor 1440 ; 

- în toate situaţiile există o tendinţă de creştere a concentraţiilor în jurul 

orelor de maxim termic: 

- temperatura influenţează semnificativ transportul de elemente fertilizante 

prin solul erodat. 

- în martie pierderile de elemente nutritive sunt mult mai mari decât în 

februarie. 

5.1.3. Influenţa culturii asupra pierderilor de elemente fertilizante prin 

solul erodat 

Fenomenul de eroziune este puternic influenţat de vegetaţia zonei. Solul 

acoperit complet de vegetaţie este foarte bine protejat de impactul agenţilor 

erozivi. Culturile agricole influenţează în mare măsură stabilitatea agregatelor. 

Aplicarea de măsuri antierozionale de cultură, pot conduce la scăderea 

eroziunii solului. 

Modul cum vegetaţia acoperă solul are efect asupra impactului apei provenite 

din precipitaţii asupra terenurilor agricole, influenţând procesul de desprindere 

a particulelor de sol, proces care reprezintă prima fază a fenomenului 

erozional. În cazul culturilor slab protectoare, impactul picăturilor de apă 

asupra solului este mult mai accentuat, solul de la rădăcina plantelor putând fi 

parţial îndepărtat (ducând la dezgolirea rădăcinilor plantelor, având ca efect 

scăderea capacităţii de sorbţie a acestora şi deci şi a capacităţii de 

aprovizionare cu substanţe nutritive) sau total îndepărtat, caz în care plantele 

pot fi complet smulse cu repercusiuni asupra cantităţii producţiilor posibil de 

obţinut. 



 140

Studiul privind influenţa culturii asupra pierderilor de elemente nutritive s-a 

făcut la parcelele standard pentru controlul scurgerilor, datele obţinute fiind 

prezentate în tabelul 5.21, de unde se constată că: 

- pierderile de elemente fertilizante la culturile păioase sunt mult reduse faţă 

de culturile prăşitoare; 

- fertilizarea duce la scăderea semnificativă, cu de peste 10 ori a pierderilor 

la cultura grâului ; 

- starea de dezvoltare a culturii poate avea un rol important în privinţa 

pierderilor de sol şi a elementelor fertilizante asociate lor. Pierderile de nutrienţi 

înregistrate la bromus, în anul I de vegetaţie, la o ploaie de 131,5 mm. 

(tabelele 5.13 şi 5.14) au avut un rol hotărâtor în ponderea pierderilor totale de 

elemente fertilizante la această cultură. 

- pierderile scăzute de elemente fertilizante şi sol justifică utilizarea 

bromusului la înierbarea taluzelor şi a benzilor.     

Semnificativă, pentru reliefarea importanţei culturii asupra deplasărilor de 

elemente fertilizante prin solul erodat, este raportarea acestora la parcela 

martor (tabelul 5.23), de unde rezultă că : 

- la culturile păioase, fertilizate cu 200 kg,/ha. azotat de amoniu, pierderile 

sunt sub 1% la toate elementele luate în studiu, în timp ce la parcela cultivată 

cu grâu nefertilizat acestea reprezintă 6-8%  din pierderile înregistrate la ogorul 

negru; 

- la culturile prăşitoare, fertilizate cu 200 kg./ha azotat de amoniu, 

procentele deplasărilor de nutrienţi asociate scurgerilor solide oscilează între 

22,8 şi 56,6%, iar la porumb nefertilizat piederile de elemente fertilizante 

reprezintă 35,7-48,6% din cele înregistrate la ogorul negru permanent. 
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Tabelul 5.23 

Pierderile procentuale de elemente fertilizante, prin solul erodat, la parcelele 

pentru controlul scurgerilor, faţă de parcela martor (ogor negru) 

 în perioada 1995 – 2000 

Cultura Eroziunea Humus Azot P2O5 K2O 
 % % % % % 

Bromus 0,09 0,14 0,15 0,24 0,16 
Grâu 0,31 0,42 0,43 0,85 0,52 

Grâu nefertilizat 4,93 7,14 7,11 8,24 6,14 
Soia 20,25 27,88 29,35 53,93 30,70 

Fasole 16,54 22,76 24,33 41,68 24,94 
Porumb 21,13 27,50 28,41 56,55 32,43 

Porumb nefertilizat 35,71 35,71 36,35 48,62 37,38 
Ogor 100 100 100 100 100 100 

 

5.2. Pierderile de elemente fertilizante prin intermediul scurgerilor lichide 

Pierderile de elemente nutritive prin intermediul scurgerilor lichide sunt strâns 

legate de solubilitatea în apă a fiecărui element şi de capacitatea de reţinere în 

complexul adsorbtiv al solului. 

Din acest punct de vedere, comportamentul fiecărui ion cu rol în nutriţia 

plantelor este următoarea  

- azotul, sub formă de anion nitrat din îngrăşăminte, este forma cea mai 

uşor deplasată, atât prin levigare, cât şi prin percolare pe profil; 

- azotul sub formă de cation amoniu, este mai greu deplasat fiind reţinut de 

complexul argilo-humic; 

- fosforul din îngrăşămintele chimice mai uşor levigabile, (superfosfaţii) este 

antrenat mai rapid prin intermediul scurgerilor lichide; 

- potasiu este un cation cu o solubilitate ridicată în apă fiind uşor antrenat 

prin scurgerile de suprafaţă, în timp ce percolarea pe profil este mai 

anevoioasă datorită reţinerii în complexul adsorbtiv al solului.   

5.2.1. Pierderile de elemente fertilizante prin apa scursă la suprafaţa 

solului. 

Studiul privind pierderile de elemente fertilizante prin intermediul scurgerilor 

lichide la suprafaţa solului, s-a desfăşurat la parcelele standard pentru 
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controlul scurgerilor amplasate în Valea Ţarinei. Rezultatele anuale înregistrate 

reliefează că: 

- în anul 1995 (tabelul 5.2.), pierderile de azot sunt de maxim 0,925 kg. /ha. 

la porumb, potasiu asociat scurgerilor lichide oscilează între 0,0 şi 1,245 kg. 

/ha. la ogor, iar fosforul deplasat prin apa scursă are valoarea maximă de 

0,155 kg. /ha. .la ogor. Repartiţia procentuală a acestor pierderi (tabelul 5.3), 

reliefează faptul că prin scurgerile lichide azotul deplasat de pe terenurile 

agricole reprezintă maxim 17,68 procente din pierderile totale, fosforul ajunge 

la 57,42% la grâu în timp ce pierderile de potasiu au procente mai ridicate, 

peste 50% la majoritatea culturilor, atingând un maxim de 78,52% la grâu; 

- pierderile de substanţe nutritive, prin apa scursă la suprafaţa solului, din 

anul 1996 (tabelul 5.5) scot în evidenţă faptul că la păioase acestea sunt 

cuprinse între 0,0 şi 0,223 kg. /ha. azot, fosforul ajunge la 0,042 kg. /ha, iar 

potasiu la 0,542 kg. /ha.; la culturile prăşitoare aceste pierderi se dublează iar 

la ogor sunt de patru ori mai mari. Repartiţia procentuală a pierderilor de 

nutrienţi prin apa scursă (tabelul 5.6) reliefează  faptul că: la culturile bune 

protectoare la azot se ajunge la 31,16 procente în timp ce la fosfor şi potasiu 

acestea reprezintă peste jumătate din pierderile totale, cu o valoare maximă de 

90,27 procente  de potasiu deplasat prin apă la bromus, în timp ce la 

prăşitoare şi ogor procentele pierderilor asociate apei scurse sunt cu mult mai 

mici; 

- evenimentele pluviale din 1997 au determinat deplasarea de pe terenurile 

agricole a unor cantităţi cuprinse între 0,0 şi 1,267 kg. /ha. de  azot, până la 

0,215 kg. / ha  fosfor şi maxim 2,558 kg. / ha de potasiu (tabelul 5.8). Repartiţia 

procentuală a acestora  (tabelul 5. 9) scoate în evidenţă faptul că pierderile de 

azot prin apă sunt sub 10% la toate culturile, valori mai ridicate cu un maxim 

de 33,21% la fosfor, ajungându-se la potasiu până la 66,84 procente la grâu. 

- seceta din anul 1998, a avut drept urmare un volum redus de pierderi de 

elemente fertilizante (tabelul 5.11) având o repartiţie procentuală prin apa 

scursă cuprinsă între  1,69 şi 28,87% (tabelul 5.12) 
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- 1999  fiind un an extrem de bogat în evenimente pluviale, a avut pierderi 

mai importante de nutrienţi prin apa scursă. Astfel, azotul deplasat de pe 

terenurile agricole în pantă se înregistrează cu valori cuprinse între 0,182 şi 

1,463 kg. /ha., fosforul atinge valoarea maximă de 0,42 kg. /ha iar potasiu 

ajunge la cel mult 3,182 kg. /ha. (tabelul 5.14) Procentele ce revin pierderilor 

de elemente fertilizante prin apa scursă (tabelul 5.15) evidenţiază faptul că la 

bromus acestea sunt cuprinse între 63,1 şi 94,36 %, la grâu între 41,17 şi 

78,57 % , iar la celelalte culturi sub 50%. 

- pierderile de azot, fosfor şi potasiu prin intermediul scurgerilor lichide din 

anul 2000 sunt foarte scăzute (tabelul 5.17), iar repartiţia procentuală a 

acestora (tabelul 5. 18) scot în evidenţă faptul că la azot acestea nu depăşesc 

10 procente, fosforul oscilează între 13,86 şi 30,34%, iar potasiu atinge 

valoarea maximă de 54,75%. 

Centralizând pierderile de elemente fertilizante prin intermediul scurgerilor 

lichide din perioada 1995-2000 (tabelul 5.21 şi figurile 5,9…5,11) constatăm 

că: 

- la culturile de păioase pierderile , în funcţie de nivelul de fertilizare, sunt 

cuprinse între 0,313 şi 1,158 kg. / ha. de  azot, până la 0,256 kg. / ha. de fosfor 

în timp ce la potasiu se ajunge la pierderi de 2,682 kg. / ha.; 

- la culturile slab protectoare din punct de vedere erozional, se deplasează 

odată cu apa scursă cantităţi cuprinse între: 2,077-3,573 kg. / ha. de  azot, 

0,449-0,745 kg. / ha de fosfor şi 4,342-6,345 kg. /ha. de potasiu; 

- la parcela martor pierderile sunt de: 4,678 kg. / ha. azot, 1,010 kg. / ha  

fosfor şi 10,229 kg. /ha.  potasiu; 

Repartiţia procentuală a antrenării de azot, fosfor şi potasiu prin apa scursă 

faţă de pierderile totale înregistrate în această perioadă (tabelul 5.22) 

reliefează faptul că : 

- pierderile de azot, ca element, rezultate ca urmare a levigării anionului 

nitrat şi a cationului amoniu oscilează intre 1,83 şi 3,82% din pierderile totale 

înregistrate la culturile prăşitoare, între 5,05 şi 62,475% la păioase, în timp ce 

la ogor aceste pierderi se situează la un nivel de 1,5%  
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Tabelul 5.24 

Pierderile de azot prin apă la parcele pentru controlul scurgerilor din 

V. Ţarinei, în perioada 1995-2000 

NO3
- NH4

+ Nmineral NO3
- % NH4

+ % 
Cultura 

kg / ha kg / ha kg / ha % % 
Bromus  0,536 0,211 0,747 71,78 28,22 
Grâu 0,159 0,154 0,313 50,90 49,10 
Grâu nefertilizat 0,601 0,556 1,158 51,94 48,06 
Soia 2,407 1,165 3,573 67,38 32,62 
Fasole 1,756 1,185 2,941 59,71 40,29 
Porumb 1,915 1,642 3,558 53,84 46,16 
Porumb nefertilizat 1,135 0,941 2,077 54,67 45,33 
Ogor 100 2,345 2,333 4,678 50,13 49,87 

 

Tabelul 5.25 

Pierderile procentuale de elemente fertilizante, prin apa scursă, la parcelele 

pentru controlul scurgerilor, faţă de parcela martor (ogor negru), 

 în perioada 1995 - 2000 

Scurgerea lichidă Azot P2O5 K2O 
Cultura 

% % % % 
Bromus  6,46 15,97 12,28 9,87 
Grâu 3,78 6,69 6,93 5,02 
Grâu nefertilizat 24,03 24,75 25,35 26,22 
Soia 51,51 76,39 73,76 60,03 
Fasole 41,35 62,87 60,69 49,04 
Porumb 46,02 76,06 59,41 51,52 
Porumb nefertilizat 44,19 44,40 44,46 42,45 
Ogor 100 100 100 100 100 

 

- pierderile de potasiu, exprimate în  procente de K2O, sunt mult mai ridicate 

având ca limite de oscilaţie valorile de 22,55-34,12% la prăşitoare, 52,27-

94,25% la păioase şi de 20,4% la ogor  

- pierderile procentuale de fosfor, exprimat în P2O5, au limite cuprinse între 

8,58 şi 13,0% la culturile slab protectoare, 23,97-83,51% la grâu şi bromus şi 

9,3 % la ogor 

Raportul între forma nitrică şi amoniacală sub care este levigat azotul (tabelul 

5.24) scoate în evidenţă faptul că formei de azot nitric îi revin intre 50,13 şi 

71,78 procente. 
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Raportarea deplasărilor de nutrienţi prin apa scursă, la parcela martor 

(tabelul 5.25), reliefează faptul că: 

- la azot, aceste pierderi sunt de maxim 76,39 %; 

- la fosfor se ajunge până la 73,76; 

- la potasiu pierderile maxime sunt de 60,03%. 

5.2.2. Deplasarea elementelor fertilizante pe profilul solului 

Deplasarea pe profilul solului, prin percolare, a elementelor fertilizante a fost 

urmărită prin recoltarea de probe de sol de la ogor, grâu şi porumb pe trei 

aliniamente situate în părţile amonte, mijloc şi aval ale versantului drept al Văii 

Ţarinei. La porumb şi grâu probele au fost prelevate după recoltare în timp ce 

la ogor probele au fost recoltate primăvara, înainte de însămânţare. 

Rezultatele obţinute sunt prezentate în figurile 5.12.  5.23., fiecare grafic 

reprezentând dinamica pe profil a unui element pe cele trei aliniamente de 

recoltare. 

În privinţa dinamicii humusului, fig. 5.12., 5.16 şi 5.20.,  se constată că la 

toate culturile are loc o creştere a concentraţiilor de humus pe direcţia amonte 

– aval ca urmare a deplasărilor de sol fertil din amonte către aval sub influenţa 

scurgerilor lichide şi solide. Pe profil se observă o scădere semnificativă 

începând din zona 20-40 cm. urmând o stabilizare a conţinutului de humus în 

jurul valorii de 1% după 60 cm. la grâu şi porumb, în timp ce zona de recoltare 

de la ogor prezintă un sol mai omogen, scăderile mai semnificative apărând 

după 60 cm. 

Evoluţia conţinutului de azot total, fig. 5.13., 5.17. şi 5.21., este 

asemănătoare cu cea a humusului aceasta şi datorita faptului că aproximativ 

90% din azotul total provine din materia organică din sol. Se manifestă aceeaşi 

tendinţă de creştere pe direcţia amonte – aval ca la humus. 

P2O5, la ogor, are tendinţa de creştere în zona 10-40 cm. datorită percolării şi 

o scădere pronunţată, în aceeaşi zonă, la grâu şi porumb datorită exportului de 

fosfor odată cu recolta. După 40 cm. se observă, în toate cazurile, o tendinţă 

de scădere a concentraţiilor până în jurul valorii de 10-20 ppm. la 60-100 cm. 

(fig. 5.15., 519. şi 5.23.). 
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Fig. 5.12. Distribuţia humusului pe profil la ogor, în Valea Ţarinei 
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Fig. 5.13. Distribuţia azotului pe profil la ogor, în Valea Ţarinei 
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Fig. 5.14. Distribuţia potasiului pe profil la ogor, în Valea Ţarinei 
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Fig. 5.15. Distribuţia fosforului pe profil la ogor, în Valea Ţarinei 
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Fig. 5.16. Distribuţia humusului pe profil la porumb, în Valea Ţarinei 
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Fig. 5.17. Distribuţia azotului pe profil la porumb, în Valea Ţarinei 
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Fig. 5.18. Distribuţia potasiului pe profil la porumb, în Valea Ţarinei 
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Fig. 5.19. Distribuţia fosforului pe profil la porumb, în Valea Ţarinei 
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Fig. 5.20 Distribuţia humusului pe profil la grâu, în Valea Ţarinei 
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Fig. 5.21. Distribuţia azotului pe profil la grâu, în Valea Ţarinei 
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Fig. 5.22. Distribuţia potasiului pe profil la grâu, în Valea Ţarinei 
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Fig. 5.23. Distribuţia fosforului pe profil la grâu, în Valea Ţarinei 
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Referitor la K2O, fig. 5.14., 518. şi 5.22., scăderea pe profil este mult mai 

lentă faţă de azot şi fosfor datorita reţinerii acestuia de către sol. 

5.2.3. Pierderile de elemente nutritive prin apa provenită din topirea 

zăpezilor  

Deplasările de nutrienţi prin apa provenită din topirea zăpezii  au fost studiate 

în zona Chioara – Ghermăneşti în aceeaşi perioadă ca şi pierderile de nutrienţi 

prin solul erodat, urmărind evoluţia temporară a  concentraţiilor elementelor 

studiate. S-au recoltat, la diferite intervale de timp,  probe din apa provenită din 

topirea zăpezilor, s-au filtrat iar apoi s-au analizat. Rezultatele obţinute, 

exprimate în miligrame element pe litru de apă, sunt prezentate în figurile  5.24 

şi 5.25. 

Din aceste grafice deducem următoarele: 

- evoluţia oscilantă, aleatoare, de la valori minime la valori maxime 

aproximativ constante pe întreaga perioadă de recoltare cu tendinţe de 

scădere a concentraţiilor spre sfârşitul perioadelor de timp, orele 17-18: 

- existenţa unor valori maxime între orele 12-15; 

- concentraţii mai ridicate ale elementelor uşor solubile în jurul prânzului; 

- depăşiri ale concentraţiilor admise de S.T.A.S. (1 ppm pentru categoria 1 

de calitate) la ionul amoniu pe întreaga perioadă urmărită, ca urmare a spălării 

acestui cation din gunoaiele menajere incorect depozitate; 

- încadrarea celorlalte elemente definitorii pentru calitatea apelor în limitele 

admise de normativele în vigoare;  

- concentraţiile elementelor urmărite sunt mai mari în luna martie, datorită 

temperaturilor mai ridicate ce au favorizat topirea mai rapidă a zăpezii, 

dezgheţarea depozitelor menajere şi a solului ce au favorizat antrenarea mai 

accentuată a elementelor de apa provenită din topirea zăpezii.  

5.2.4. Influenţa culturii asupra pierderilor de elemente fertilizante asociate 

scurgerilor lichide 

Culturile bune protectoare din punct de vedere erozional, cum sunt bromusul 

şi grâul, reduc impactul picăturilor de ploaie asupra solului, deci micşorează 

posibilitatea desprinderii şi transportului particulelor de sol. Totodată, o mare 
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Fig. 5.24. Dinamica elementelor fertilizante în apa rezultată din 
topirea zăpezii, în bazinul Chioara - Ghermăneşti, la data de 

21.02.1996 
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Fig. 5.25. Dinamica elementelor fertilizante în apa rezultată din 
topirea zăpeii, în bazinul Chioara - Ghermăneşti, la data de  

25.03.1996 
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cantitate de apă pătrunde în sol încât pierderile de sol prin eroziune şi volumul 

scurgerilor lichide sunt mult mai mici  faţă de prăşitoare sau la ogor negru. 

Datele prezentate în tabelul 5.25 oferă o imagine sugestivă privind pierderile 

de elemente fertilizante, prin apa scursă, raportate la parcela martor: 
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- la culturile fertilizate, bune protectoare, aceste pierderi sunt sub 16% faţă 

de ogorul negru; 

- la prăşitoare, fertilizate, aceste pierderi ajung până la 76,4%, din pierderile 

înregistrate la ogor; 

- prin folosirea sistemului antierozional de cultură (alternarea culturilor bune 

protectoare cu cele slab protectoare) se reduc considerabil pierderile de 

elemente fertilizante prin apă. 

5.3. Concluzii asupra pierderilor de elemente fertilizante prin intermediul 

scurgerilor lichide şi solide 

  Referitor la pierderile de elemente fertilizante prin solul erodat, se 

constată următoarele: 

- la culturile fertilizate cu 200 kg./ha azotat de amoniu, pierderile oscilează 

de la  maxim 26,1 kg/ha de humus; 1,3 kg/ha de azot, 0,08 kg/ha de fosfor în 

timp ce la potasiu se ajunge la pierderi de 0,2 kg/ha, la culturile bune 

protectoare, în timp ce la culturile slab protectoare aceste pierderi ajung până 

la 1756,4 kg/ha de humus;  87,0 kg/ha  azot; 5,6 kg/ha  fosfor respectiv 12,9 

kg/ha  potasiu; 

- la parcela martor sunt deplasate prin solul erodat cantităţi mult mai mari de 

elemente fertilizante: 6298,9 kg/ha de humus,  306,3 kg/ha de azot, 9,8 kg/ha 

de fosfor şi 39,9 kg/ha de potasiu; 

- în cazul topirii lente a zăpezilor, în luna februarie maxima pierderilor de 

elemente fertilizante se situează în jurul orelor 16, în timp ce în martie această 

maximă se înregistrează în jurul orelor 1440 .cu tendinţă de creştere a 

concentraţiilor în jurul orelor de maxim termic.  

- pierderile de elemente fertilizante la culturile păioase sunt mult reduse faţă 

de culturile prăşitoare; 

- fertilizarea şi starea de dezvoltare a culturii duce la scăderea 

semnificativă, cu de peste 10 ori a pierderilor a pierderilor de nutrienţi la cultura 

grâului; 
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  Pierderile de elemente fertilizante asociate  scurgerilor lichide ca 

urmare a averselor din perioada 1995  2000, scot în evidenţă 

următoarele aspecte: 

- la culturile bune protectoare, pierderile , în funcţie de nivelul de fertilizare, 

ajung până la  1,2 kg/ha de azot; 0,3 kg/ha de fosfor  2,7 kg/ha de potasiu; 

- la culturile slab protectoare din punct de vedere erozional, odată cu apa 

scursă se deplasează maxim 3,6 kg/ha de azot, 0,7 kg/ha de fosfor şi 4,3-6,3 

kg/ha de potasiu; 

- la parcela martor pierderile sunt de: 4,7 kg/ha azot, 1,0 kg/ha fosfor şi 10,2 

kg/ha potasiu; 

- raportul între forma nitrică şi amoniacală sub care este levigat azotul 

reliefează faptul că formei de azot nitric îi revin între 50,13 şi 71,78 procente; 

- deplasarea pe profilul solului, prin levigare, a elementelor fertilizante 

reliefează faptul că, la toate culturile are loc o creştere a concentraţiilor pe 

direcţia amonte – aval; 

- pe profil se observă o scădere semnificativă a conţinutului de humus şi 

azot începând din zona 20-40 cm.; 

- la P2O5, la ogor, are tendinţa de creştere în zona 10-40 cm.  şi o scădere 

pronunţată, în aceeaşi zonă, la grâu şi porumb datorită exportului de fosfor 

odată cu recolta şi o scădere pronunţată după această adâncime; 

- la K2O, scăderea pe profil este mult mai lentă faţă de azot şi fosfor  

  În privinţa pierderile de elemente fertilizante la topirea zăpezii se 

constată: 

 - o evoluţia aleatoare, de la valori minime la valori maxime între orele 12-15 

17-18;  

- concentraţii mai ridicate ale elementelor uşor solubile în jurul prânzului; 

- depăşiri ale concentraţiilor admise de S.T.A.S. (1 ppm pentru categoria 1 

de calitate) la ionul amoniu pe întreaga perioadă urmărită, ca urmare a spălării 

acestui cation din gunoaiele menajere incorect depozitate; 
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CAPITOLUL 6 

Impactul scurgerilor lichide şi solide asupra mediului ambiant 

6.1. Modificarea calităţilor chimice ale apelor de suprafaţă 

Introducerea artificială a elementelor nutritive în apă poate crea în 

ecosistemele acvatice o instabilitate fatală pentru organismele vii. În urma 

pătrunderii îngrăşămintelor în sursele de apă, are loc eutrofizarea lor, 

creşterea concentraţiilor elementelor fertilizante (inutilă), se dezvoltă accelerat 

fitoplanctonul. La adâncime se intensifică schimbul anaerob, se acumulează 

hidrogenul sulfurat (H2S), amoniacul şi apare deficitul de oxigen. În cele din 

urmă, pier multe specii din fauna şi flora acvatică iar apa din aceste surse 

devine nepotabilă. O apă eutrofizată îşi pierde însemnătatea sa biocenotică şi 

gospodărească. 

Poluarea apei este definită ca fiind fenomenul prin care se produc modificări 

calitative negative ale proprietăţilor naturale, ce au ca urmare scoaterea 

parţială sau totală a sursei din circuitul folosinţelor. 

După natura surselor care o provoacă, poluarea apelor poate fi: 

- artificială, cauzată de introducerea prin activităţi umane în emisarii naturali 

a unor substanţe poluante fie direct, fie cu ocazia deversării apelor din reţeaua 

de canalizare a localităţilor, industriilor sau a unităţilor agricole; 

- naturală, produsă fără intervenţia omului, fiind cauzată de fenomene şi 

factori cu o distribuţie şi intensitate variabilă şi aleatoare. 

Poluarea artificială atribuită agriculturii este cauzată de apa provenită din 

sectoarele zootehnice, irigaţii, apa pluvială sau freatică excedentară pe 

suprafeţele agricole. Aceste ape sunt caracterizate calitativ prin conţinut ridicat 

în germeni microbieni, în substanţe chimice utilizate în agricultură şi un grad 

ridicat de încărcare cu material aluvionar şi substanţe organice preluate de la 

suprafaţă sau de pe profilul solului. 

Dintre agenţii poluanţi ai apelor, elementele fertilizante (substanţele nutritive 

pentru plante) ajung în apele naturale prin spălarea produsă de curenţii de apă 

ce se scurg de pe terenurile agricole. Principalele elemente fertilizante 

deplasate sunt compuşii cu azot, fosfor şi potasiu. Substanţele nutritive care au 
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un rol esenţial în evoluţia procesului de eutrofizare a apelor sunt azotul şi 

fosforul. 

Culturile agricole sunt, agroecosisteme create de om existând o strânsă 

corelaţie între cantitatea de elemente nutritive disponibile şi producţia agricolă.    

Cantităţile şi concentraţiile de elemente disponibile pentru consum, peste cele 

optime, inhibă dezvoltarea, iar peste anumite limite, devin toxice. 

Limitarea consumurilor de elemente fertilizante la cele optime, constituie 

principala cale de utilizare raţională a acestor resurse dar şi de evitare a 

poluării chimice a mediului ambiant şi a produselor agricole. 

Plantele cultivate preiau aceste elemente din sol sau din aer utilizându-le ca 

nutrienţi. Agricultura intensiv - chimizată se bazează pe un sortiment bogat şi 

variat de îngrăşăminte cu azot, fosfor, potasiu, complexe, cu microelemente, 

etc. 

Compuşii minerali (solubili) de azot din sol sunt slab reţinuţi de faza solidă a 

acestuia, unii pentru scurt timp (NO3
-) alţii un timp mai îndelungat(NH4

+
 ) unii 

fiind uşor eliberaţi şi levigaţi de apa de infiltraţie. Singurele rezervoare de azot 

rămân humusul şi corpurile vieţuitoarelor. 

Consumurile de azot ale culturilor agricole nu depăşesc 200-500 kg/ha, în 

timp ce deasupra fiecărui metru pătrat de sol se găseşte o cantitate de 7 500 

kg. azot molecular în atmosferă, formă inaccesibilă plantelor superioare. Din 

azotul din sol, o parte se pierde în atmosferă prin procese de denitrificare şi 

volatilizare iar o parte se pierde prin eroziune şi levigare. 

Introducerea în sol a unor cantităţi mari de azot, duce la acumularea 

excedentară a nitraţilor, solubili în apă, uşor levigabili către straturile profunde 

ale solului ducând la poluarea apelor freatice sau subterane. 

Datorită scăderii activităţii rădăcinilor după recoltare pierderile de azot sunt 

foarte mari de aceea, pentru toate culturile anuale spălarea azotului din sol se 

produce mai ales în afara perioadei de vegetaţie. Fâneţele şi culturile perene 

au o mai mare capacitate de reţinere a azotului în forme uşor mineralizabile 

pierderile de azot fiind cuprinse între 1 şi 12 kg/ha chiar în condiţiile unei 

fertilizări ridicate (400 kg/ha) ( I. Cojocaru). 
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Pierderile de azot din sol au două implicaţii principale: 

- determină poluarea apelor freatice, subterane şi de suprafaţă; 

- creează carenţe de azot pentru plante. 

Fosforul din îngrăşămintele chimice mai uşor solubile (superfosfaţi) este 

antrenat într-un ritm mai rapid în apele de suprafaţă unde pe de o parte se 

sedimentează în substrat şi intră greu sau deloc în circuit, iar, pe de altă parte, 

constituie alături de azot, elementul de bază al eutrofizării. 

Studiul influenţei pierderilor de substanţe nutritive asupra calităţii apelor de 

suprafaţă s-a efectuat urmărind evoluţia concentraţiilor acestor elemente pe 

principalele cursuri de apă ce alimentează acumularea Cuibul Vulturilor din 

bazinul hidrografic Tutova. Măsurătorile pe principalii afluenţi ai acumulării 

luate în studiu s-au realizat atât în regim normal de curgere cât şi după 

evenimente pluviale deosebite. În final, s-a determinat influenţa acestui aport 

de elemente fertilizante asupra calităţii apei din acumulare. 

Principalele elemente fertilizante  sunt compuşii cu azot (N), fosfor (P) şi 

potasiu (K), dintre care N şi P au un rol esenţial în evoluţia procesului de 

eutrofizare a lacurilor ce se constituie într-un habitat necorespunzător pentru 

majoritatea biocenozelor acvatice şi pune probleme deosebite de prelucrare şi 

utilizare în scop potabil şi industrial. 

6.1.1. Modificarea calităţilor chimice ale apelor curgătoare 

Studiul influenţei pierderilor de substanţe nutritive asupra calităţii apelor de 

suprafaţă s-a făcut urmărind evoluţia concentraţiilor acestor elemente pe 

principalele cursuri de apă ce alimentează acumularea Cuibul Vulturilor 

(râurile: Tutova, Iaura, Roşcani şi Cârjăoani). 

În privinţa dinamicii azotului sub formă de nitrat, (fig 6.1.) se constată o 

creştere a valorilor medii lunare multianuale în lunile aprilie şi octombrie 

fenomen explicabil prin faptul că în această perioadă vegetaţia este puţin 

dezvoltată, deci solul este slab protejat antierozional. Creşterile de concentraţii 

din iunie sunt datorate faptului că în zona de experimentare cantităţile de 

precipitaţii căzute se situează la cel mai ridicat nivel, iar nitraţii sunt printre 

anionii cel mai uşor spălaţi. Valorile maxime -37,2 ppm (tabelul 6.1.) nu 
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depăşesc limita de 45 ppm. admisă de STAS pentru categoria 1 de folosinţă, 

valorile minime fiind caracteristice regimului normal de curgere. 
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Fig. 6.1  Dinamica nitraţilor în perioada 1996 - 2000 în zona acumulării Cuibul Vulturilor 

 

Tabelul 6.1. 

Variaţia concentraţiei anionului nitrat (ppm), în zona acumulării Cuibul Vulturilor 

Valoare Intrări laterale Intrare frontală Zona prizelor 
Minimă 3,76 2,13 1,10 
Maximă 37,2 20,37 5,07 

Media multianuală 10,39 5,54 2,69 
 

Azotul sub formă de cation amoniu, fiind reţinut în complexul adsorbtiv al 

solului, este mai greu spălat comparativ cu ionul nitrat. Creşterile înregistrate în 

sezonul de primăvară şi în luna septembrie (fig. 6.2.) sunt datorate mai mult 

azotului amoniacal provenit din spălarea gunoaielor de grajd, care conţin între 

0,32 şi 5,82% azot din care 1/3 este sub formă amoniacală. (Agenda 

agrochimică, D. şi V. Davidescu, 1978). Datele prezentate (tabelul 6.2.), arată 

că valorile maxime lunare pe intrări depăşesc valoarea admisă de STAS, de 1 

ppm. pentru categoria 1 de folosinţă în timp ce media multianuală se 

încadrează în prevederile normativelor în vigoare. De remarcat faptul că pe 

intrările laterale se înregistrează cele mai mari concentraţii în cation amoniu. 
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Fig. 6.2  Evoluţia ionului amoniu în perioada 1996-2000 în zona acumulării Cuibul Vulturilor

Tabelul 6.2. 

Variaţia concentraţiei cationului amoniu (ppm), în zona acumulării Cuibul 

Vulturilor 

Valoare Intrări laterale Intrare frontală Zona prizelor 
Minimă 0,30 0,23 0,18 
Maximă 5,10 3,60 1,18 
Media multianuală 1,00 0,85 0,47 

 

Tabelul 6.3. prezintă mediile multianuale ale azotului ca element aflat sub 

formă nitrică şi amoniacală , iar suma acestor două forme s-a considerat ca 

formând azotul mineral. Literatura de specialitate (Cojocaru I., 1995) 

menţionează faptul că un conţinut da azot total mai mare de 1,5 ppm. în apele 

de suprafaţă, contribuie la accelerarea procesului de eutrofizare a acestor 

surse. Azotul anorganic reprezintă maxim 10% din azotul total în orizonturile 

de suprafaţă în timp ce formei organice îi revin peste 90 procente (Irina Vintilă, 

1984).  Luând în considerare pierderile de azot mineral şi aportul de azot 

organic prin solul erodat ce ajunge în apele de suprafaţă, în zona de 

experimentare, acest element deplasat de pe terenurile agricole  contribuie la 

accelerarea procesului de eutrofizare a acestor surse de apă. 
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Fig.6.3  Dinamica anionului fosfat în perioada 1996-2000în zona Acumulării Cuibul Vulturilor

 

Tabelul 6.3. 

Mediile multianuale ale concentraţiilor azotului mineral (ppm) ), în zona 

acumulării Cuibul Vulturilor 

Forma de azot Intrări laterale Intrare frontală Zona prizelor 
Azot nitric 10,39 5,54 2,69 
Azot amoniacal 1,00 0,85 0,47 
Azot mineral 11,39 6,39 3,16 

 

Din dinamica anionului fosfat (fig. 6.3.) constatăm că acest anion are o 

evoluţie asemănătoare anionului nitrat, cu creşteri ale concentraţiilor în sezonul 

de primăvară când solul este slab protejat antierozional şi în luna cu nivelul de 

precipitaţii cel mai ridicat, iunie. Pierderile mai mici de fosfaţi faţă de nitraţi sunt 

datorate faptului că fosfaţii se fixează în sol şi migrează mai greu. (Buckman şi 

Brady, 1961). Pe intrările în acumulare media multianuală depăşeşte valoarea 

de 0,5 ppm. admisă de STAS, pentru categoria 1 de folosinţă (tabelul 6.4.). În 

privinţa contribuţiei fosforului mobil (sub formă de anion fosfat regăsit în apă) la 

aportul de fosfor total în apele de suprafaţă, acesta contribuie cu concentraţii 

de 0,09- 0,40 ppm. la accelerarea procesului de eutrofizare (P total peste 0,15 

ppm). 

Pierderile maxime de potasiu (fig. 6.4.) sunt în luna iunie, având şi două 

maxime de intensitate mai mică în lunile aprilie şi septembrie. Pierderile de 
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potasiu nu afectează categoria de încadrare a acumulării. În tabelul nr. 6.5. 

sunt prezentate limitele de variaţie a concentraţiilor cationului potasiu şi media 

multianuală în principalele zone de recoltare. 
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Fig. 6.4  Evoluţia cationului potasiu în perioada 1996 - 2000 în zona acumulării Cuibul Vulturilor
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Tabelul 6. 4. 

Variaţia concentraţiei anionului fosfat (ppm) ), în zona acumulării Cuibul 

Vulturilor 

Valoare Intrări laterale Intrare frontală Zona prizelor 
Minimă 0,24 0,20 0,20 
Maximă 2,02 0,86 0,31 

Media multianuală 0,55 0,38 0,24 
 

Tabelul 6.5. 

Variaţia concentraţiei cationului potasiu (ppm) ), în zona acumulării Cuibul 

Vulturilor 

Valoare Intrări laterale Intrare frontală Zone prizelor 
Minimă 5,2 4,0 4,7 
Maximă 56,6 23,6 12,0 

Media multianuală 11,7 10,7 8,3 
 

Din analiza datelor prezentate anterior, se pot trage următoarele concluzii: 

- în iunie, când în zona de experimentare nivelul de precipitaţii este cel mai 

mare, valorile concentraţiilor elementelor studiate sunt cele mai ridicate; 
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- primăvara şi la începutul toamnei când solul este slab protejat 

antierozional se înregistrează creşteri ale conţinutului de elemente fertilizante 

în sursele de alimentare a acumulării; 

- concentraţiile cele mai mari de elemente se înregistrează pe intrările 

laterale; 

- aportul de azot şi fosfor contribuie la accelerarea fenomenului de 

eutrofizare; 

- concentraţiile cele mai mari sunt înregistrate la nitraţi şi potasiu dar nu 

influenţează semnificativ calitatea apelor. 

-  pH-ul, înregistrează valori cuprinse între 7,0 şi 8,3 unităţi, cu o valoare 

medie de 7,98 ce nu constituie o depăşire a normativelor în vigoare privind 

calitatea apelor de suprafaţă. 

Turbiditatea, în regim staţionar, nu depăşeşte valorile recomandate de 

S.T.A.S. -uri în timp ce la viituri importante, pe perioade scurte, acestea pot fi 

de până la zece ori mai mari. 

Conţinutul în cloruri nu depăşeşte 100 ppm, iar valorile concentraţiilor sodiului 

sunt  sub 80 ppm., valori ce încadrează aceste elemente în prevederile 

normativelor în vigoare referitoare la calitatea apelor de suprafaţă. 

6.1.2. Impactul aportului de elemente fertilizante asupra acumulării Cuibul 

Vulturilor 

Principalele elemente fertilizante care afectează calitatea apelor din 

acumulări sunt compuşii cu azot (N), fosfor (P) şi potasiu (K), dintre care N şi P 

au un rol esenţial în evoluţia procesului de eutrofizare a lacurilor. 

Eutrofizarea se defineşte ca îmbogăţirea apei cu substanţe nutritive pentru 

plante, în primul rând azot şi fosfor,  conducând la o creştere puternică a 

algelor şi macrofitelor. 

Scăderea calităţii apei (culoare, gust, miros, tulburare, scăderea oxigenului, 

creşterea concentraţiei de fier, mangan, bioxid de carbon, amoniu, metan, 

hidrogen sulfurat etc.); afectarea funcţiunilor recreative (turbiditate crescută a 

apei şi miros ce o fac neatractivă, afectarea înotătorilor prin dermatite şi 

conjunctivite de contact cu apa alcalină, risc crescut de diverse boli ex. 
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schistostomiază, risc boli diareice la înghiţirea apei încărcate cu toxice algale); 

afectarea pisciculturii (mortalitate piscicolă, dezvoltarea speciilor nedorite); alte 

consecinţe diverse: înfundarea filtrelor, ţevilor etc. Unele boli apar mai des 

odată cu eutrofizarea deoarece ea determină creşterea macrofitelor (plante de 

apă) ce favorizează creşterea unor organisme ce sunt gazde ale paraziţilor. De 

asemenea, înmulţirea algelor albastre duce la producere de toxine ce pot 

otrăvi animalele care se adapă şi cresc şi nitraţii ce pot produce 

methemoglobinemie. Uneori plantele acvatice crescute exploziv şi excesiv pot 

bloca navigaţia pe râuri şi lacuri. 

Eutrofizarea se produce mai rar în râuri şi e mai puţin gravă ca cea pe lacuri. 

Eutrofizarea se produce în multe zone şi pe cale naturală, ca poluare de 

origine antropică, proces de regulă lent, eutrofizare accelerată  a devenit o 

mare problemă în ţările dezvoltate. unde se ajunsese ca în 1985, 65% din 

lacuri să se considere eutrofe (numai 12% în Canada, 28% Africa de Sud, dar 

70% în SUA!). Odată produsă eutrofizarea, costurile de "reparaţie" sunt 

enorme. Austria a plătit peste 750 milioane USD pentru 28 de lacuri , peste 1 

milion USD / km2 lac! 

Lupta cu eutrofizarea accelerată a înregistrat succese dar şi eşecuri multe. 

Ea nu se poate rezolva cu măsuri tehnice punctiforme, deoarece e o adevărată 

boală a civilizaţiei moderne, trebuind abordată strategic, pe scară largă de 

spaţiu şi timp, în toate politicile de dezvoltare urbană, investiţii, legislaţie etc 

Eutrofizarea apelor stagnate este un proces normal în evoluţia acestor 

bazine, proces caracterizat prin o serie întreagă de parametri geomorfologici, 

fizico-chimici, biologici şi ecologici. Desfăşurarea acestui proces succesional 

este specifică fiecărui bazin acvatic. Ultima fază în evoluţia apelor eutrofe o 

reprezintă trecerea de la mediu acvatic la cel terestru foarte umed (de 

mlaştină). 

În abordarea problemelor legate de procesul de eutrofizare se au în vedere 

următoarele aspecte: 

- creşterea aportului de substanţe nutritive de pe versanţi şi din alte surse; 

- răspunsul biocenozei la aceste modificări ale parametrilor chimici; 
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- varietatea formelor prin care se manifestă procesul de eutrofizare; 

- consecinţele procesului de eutrofizare asupra bazinului ca şi asupra 

modalităţilor de folosire a apelor de către om. 

Problema eutrofizării apelor stagnate s-a pus atunci când interesele omului 

au început să fie afectate mai mult sau mai puţin grav de amploarea acestui 

fenomen. Eutrofizarea constă intr-o creştere neîntreruptă, progresivă, a 

intensităţii proceselor de producere a substanţelor organice de către 

organismele care populează mediul respectiv, iar acumularea acestor 

substanţe în sedimente decurge cu mare intensitate. 

Trebuie subliniat faptul că eutrofizarea este un proces natural lent, se 

desfăşoară unitar cu participarea unei multitudini de factori chimici, biologici,   

fizici, climatici, geografici, etc., dar intervenţia omului asupra bazinelor acvatice 

intensifică acest proces natural. 

Eutrofizarea este o adăugare naturală sau artificială de substanţe nutritive în 

apă având ca efect producerea de materie vie. Poluarea punctiformă cu 

compuşi ai azotului şi fosforului poate accelera ritmul de evoluţie trofică a 

acumulărilor. 

Cercetările efectuate în domeniul eutrofizării lacurilor arată că: 

- eroziunea solului, precipitaţiile, spălarea rocilor din scoarţa litologică, 

spălarea materiei organice de la suprafaţa solului sunt principalele surse difuze 

naturale de elemente nutritive; 

- activităţile din agricultură şi silvicultură sunt principalele surse difuze 

artificiale de elemente fertilizante. 

Cercetările privind impactul scurgerilor lichide asupra calităţilor apelor 

stagnate s-au efectuat în zona acumulării Cuibul Vulturilor  amplasată în 

bazinul inferior al râului Tutova, acumulare considerată ca făcând parte din 

categoria 1 de folosinţă, cu rol complex: regularizarea scurgerilor şi atenuarea 

viiturilor, alimentare cu apă, irigaţii, piscicultură, agrement. 

Principalele elemente urmărite în studiu au fost: 

- azotul nitric, determinat colorimetric cu acid fenol 2 - 4 disulfonic; 

- azotul amoniacal, determinat colorimetric cu reactiv Nessler; 
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- fosforul, dozat colorimetric ca albastru de molibden; 

- potasiu, dozat prin fotometrie în flacără. 

Rezultatele analitice au fost grupate pe cele trei zone de recoltare, valoarea 

mediilor multianuale ale elementelor studiate fiind prezentate în tabelul nr. 6.6., 

iar limitele de variaţie a concentraţiei elementului analizat precum şi media 

multianuală în zona prizelor, în tabelele 6.1.6.5. De asemenea, în graficele 

6.1.6.4. este prezentată dinamica elementelor analizate în zona prizelor luând 

în calcul media lunară multianuală. 

În privinţa dinamicii azotului sub formă de nitrat, (fig. 6.5.) se constată, în 

zona prizelor, o creştere a valorilor medii lunare multianuale în lunile aprilie şi 

octombrie, dar deşi pe intrările în acumulare şi în zonele de deversare a 

acestora concentraţiile  sunt mai ridicate, in zona prizelor aceste concentraţii 

sunt mult mai mici. 

Fig.6.5 
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Azotul sub formă de cation amoniu, în zona prizelor, are valoarea mediei 

multianuale de 0,47 ppm. ce permite încadrarea acumulării în categoria 1 de 

folosinţă (tabelul 6.6.) Dinamica acestui element (fig. 6.6.) arată că în sezonul 

de primăvară chiar şi în zona prizelor pot apare depăşiri ale valorii de 1 ppm. 

admisă de S.T.A.S. pentru categoria 1 de folosinţă. 
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Fig.6.6 
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Tabelul 6.6. 

Valorile medii multianuale ale concentraţiilor elementelor fertilizante (ppm), în 

diferite zone din acumularea Cuibul Vulturilor 

Element 
Zonele intrărilor 

laterale 
Zona intrării 

frontală 
Zona prizelor 

Nitrat 9,40 5,20 2,69 
Ion amoniu 0,96 0,75 0,47 

Fosfaţi 0,52 0,38 0,24 
Cation potasiu 10,30 10,20 8,30 

 

Din dinamica anionului fosfat (fig. 6.7.) constatăm că acest anion are o 

evoluţie asemănătoare anionului nitrat, cu creşteri ale concentraţiilor în sezonul 

de primăvară când solul este slab protejat antierozional şi în luna cu nivelul de 

precipitaţii cel mai ridicat, iunie. Deşi pe intrările în acumulare şi în zonele din 

acumulare apropiate acestor intrări  se depăşeşte valoarea de 0,5 ppm. 

admisă de STAS, pentru categoria 1 de folosinţă (tabelul 6.6.), în zona prizelor 

calitatea apei nu este afectată. În privinţa contribuţiei P mobil (sub formă de 

anion fosfat regăsit în apă) la aportul de P total în acumulare, acesta contribuie 

cu concentraţii de 0,09- 0,30 ppm. la procesul de eutrofizare. (P total peste 

0,15 ppm.) 
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Fig.6.7 
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Concentraţiile maxime de potasiu (fig. 6.8.) sunt în luna iunie, având şi două 

maxime de intensitate mai mică în lunile aprilie şi septembrie. Aportul de 

potasiu nu afectează categoria de încadrare a acumulării. 

Fig.6.8 
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Turbiditatea are o, tendinţă de scădere spre zona prizelor neafectând 

încadrarea în categoria I de folosinţă a acumulării. La averse importante 

valorile turbidităţii pot depăşi, în zona intrărilor, valorile admise de S.T.A.S. -uri 

pe perioade scurte de timp. Ca urmare a topirii bruşte a zăpezii în 1996, pe un 

pod de gheaţă din apropierea prizelor, în acumulare au fost transportate 

cantităţi mari de sol erodat de un afluent (Cârjăoani) ce deversează în 

apropierea barajului fapt ce a determinat scoaterea din funcţiune a staţiei de 

pompare pe o perioadă de câteva zile datorită valorilor foarte ridicate ale 

turbidităţii. 

PH-ul, conţinutul de cloruri şi concentraţiile în sodiu, nu afectează încadrarea 

acumulării Cuibul Vulturilor în categoria I de folosinţă. 

Sintetizând rezultatele cercetărilor efectuate pe probe de apă prelevate din 

acumularea Cuibul Vulturilor, în perioada 1996-2000, rezultă următoarele: 

- concentraţiile cele mai mari de elemente se înregistrează în zona intrărilor 

laterale în acumulare; 

- ca urmare a fenomenelor de diluţie (datorate în special aportului de apă 

pluvială direct în acumulare)  şi a consumului vegetaţiei hidrofile, în zona 

prizelor calitatea apei nu este afectată; 

- aportul de azot şi fosfor contribuie la accelerarea fenomenului de 

eutrofizare; 

- concentraţiile elementelor analizate nu afectează decât accidental, şi pe 

perioade scurte de timp, utilizarea acumulării ca sursă de alimentare cu apă 

potabilă (categoria I de folosinţă). 

6.2. Modificarea însuşirilor chimice ale apelor subterane ca urmare a 

aportului de elemente fertilizate 

Apa subterană este o sursă foarte bună pentru potabilitate, datorită 

fenomenelor de epurare naturală care se petrec în primii 90-120 cm. de la 

suprafaţa solului. 

Sursele de poluare a acestor ape pot fi: 

- difuze, când agentul poluant se infiltrează şi percolează terenul pe spaţii 

largi, începând de la câteva hectare; 
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- concentrate, în care agentul poluant se infiltrează şi percolează solul 

punctual, până la câteva hectare. 

Sursele de poluare difuze cuprind: 

- apele din precipitaţii, care cad şi spală  la  suprafaţă solul antrenând 

diferite elemente poluante din depozitele de gunoaie, reziduuri industriale, 

steril, etc.; 

- apele din precipitaţii şi din irigaţii care se infiltrează şi percolează terenurile 

agricole antrenând diferite elemente poluante din îngrăşăminte, pesticide, etc.; 

- apele uzate folosite la irigarea culturilor agricole; 

- pătrunderea apelor sărăturate în apa subterană dulce. 

În procesul de infiltrare şi percolare a apelor din precipitaţii şi irigaţii prin sol, 

pot fi antrenate în special acele elemente caracterizate printr-o capacitate 

mare de disociere şi migrare prin convecţie. În această categorie sunt cuprinşi, 

în principal, câţiva din compuşii azotului (în special nitraţii), calciul şi clorul. 

Concentraţia medie în aceste substanţe, a apei de percolaţie poate atinge 80 

mg /l azot, 160 mg. /l CaO, 80 mg /l pentru clor. În afară de aceste elemente 

apa de percolaţie mai poate conţine, în concentraţii apropiate celor menţionate 

sulfaţi şi săruri de sodiu. Potasiul şi magneziul sunt mai lent spălaţi din sol fiind 

repede adsorbiţi şi reţinuţi în complexul adsorbtiv al solului. De asemenea, 

pesticidele, diferitele forme de fosfor precum şi materia organică sunt 

antrenate în proporţie mai mică în apa subterană. 

Cei mai toxici dintre aceşti agenţi poluanţi sunt nitraţii, ionii de clor şi sodiu, 

pe baza cărora se apreciază, în principal, potabilitatea apelor freatice şi 

subterane. 

Modificarea însuşirilor chimice ale apelor subterane a fost studiată pe o reţea 

de fântâni şi drenuri situate pe teritoriul comunei Perieni, Valea Ţarinei şi zona 

limitrofă acumulării Cuibul Vulturilor. 

6.2.1. Fântâni, ca surse locale de apă potabilă. 

Evoluţia concentraţiilor elementelor studiate la cele 9 fântâni, reprezentând 

surse locale de apă potabilă, din comuna Perieni este prezentată sub formă 

grafică în figurile 6.9 6.12 unde sunt trecute valorile maxime şi minime 



 173

înregistrate, media multianuală şi prevederile normativelor în vigoare privind 

calitatea apelor subterane folosite ca surse de alimentare cu apă potabilă. 

Fig. 6.9. Variatia valorilor minime, maxime si medii ale nitratilor 
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Fig. nr. 6.10.  Variaţia valorilor minime, maxime şi medii ale ionului amoniu 

Fantani Perieni 1996-2000 
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Fig. nr. 6.11.  Variaţia valorilor minime, maxime şi medii ale fosfatilor 

Fantani Perieni 1996-2000 
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Fig. nr. 6.12.  Variaţia valorilor minime, maxime şi medii ale potasiului 

Fantani Perieni 1996-2000 
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În privinţa dinamicii nitraţilor (fig. 6.9.), constatăm că mediile multianuale 

depăşesc cu mult valoarea de 45 ppm. admisă de S.T.A.S. la toate sursele 

luate în studiu. În zona de platou (sursele 1, 2 şi 3) concentraţiile minime se 

află sub 45 ppm., în timp ce valorile maxime se află cu mult peste această 

valoare. În zona de platou, concentraţiile sunt mai mici după care urmează o 

creştere rapidă a valorilor nitraţilor în zona de versant (sursele 4, 5 şi 6) şi fir 

de vale (sursele 7, 8 şi 9). Concentraţiile mai mici la sursa 9 se explică prin 

faptul că această fântână este situată pe versantul stâng, mai puţin locuit, în 

timp ce sursele 1-8 sunt pe versantul drept unde numărul gospodăriilor este cu 

mult mai mare. Din punct de vedere al concentraţiilor de nitraţi, aceste fântâni 

nu ar trebui să fie folosite ca surse locale de alimentare cu apă potabilă. În 

tabelul 6.7. se prezintă statistic evoluţia concentraţiilor nitraţilor în sursele 

analizate 

Tabelul 6.7. 

Dinamica încadrării în valorile STAS a nitraţilor, în fântânile din Perieni 

Concentraţii, ppm. Număr de probe %  din total probe 
S.T.A.S.   45 48 5,6 

45,1 – 90 54 6,4 
90,1 – 135 130 15,2 
135,1 – 180 100 11,7 
180,1 – 225 48 5,6 
Peste 225,1 475 55,5 

 

Din această statistică se constată că din cele 855 probe analizate, doar în 48 

de cazuri (5,6 %) concentraţiile nu depăşesc 45 ppm. în timp ce în 475 cazuri 

(55,5 %) concentraţiile sunt de peste 5 ori mai mari faţă de condiţiile maxime 

admise. Cauzele care determină apariţia în apele subterane a acestor 

concentraţii sunt legate de depozitarea gunoaielor de grajd în platforme 

improvizate, amplasate pe versant şi pe căile de acces în zona surselor de apă 

precum şi lipsa unei reţele de canalizare. De menţionat faptul că în anii 

secetoşi aceste concentraţii sunt în scădere, fapt ce întăreşte concluzia că 

sursa principală a poluării apelor subterane din prima pânză freatică o 

constituie intravilanul. 
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Ionul amoniu prezintă fluctuaţii de la valori zero până la valori maxime de 

peste 7 ppm. (fig. 6.10.) cu valori medii multianuale ce oscilează în jurul valorii 

admise de S.T.A.S. Valorile maxime se înregistrează la topirea lentă a zăpezii 

când ionul amoniu, din gunoaiele de grajd depozitate în apropierea surselor de 

apă, este antrenat în fântâni, fenomen favorizat de temperaturile scăzute din 

această perioadă (ionul amoniu este instabil la temperatură având tendinţă de 

volatilizare). Mediile multianuale ale cationului amoniu au valori sub 0,5 

ppm.(admise de S.T.A.S.) în zona firului de vale, în timp ce pe platou şi 

versant sunt uşor peste această limită. Acest fenomen se explică prin faptul că 

ionul amoniu este mai greu percolat datorită reţinerii în sol, iar stabilitatea în 

timp este scăzută datorită volatilizării şi tendinţei de oxidare. 

Statistica arată că din cele 855 probe recoltate, în 721 de cazuri 

concentraţiile sunt sub 0,5 ppm. (84,4 %), în timp ce depăşirile reprezintă doar 

15,6 %. (tabelul 6.8.). 

Tabelul 6.8. 

Dinamica încadrării în valorile STAS a cationului amoniu, în fântânile din 

Perieni 

Concentraţii, ppm. Număr de probe % din total probe 
S.T.A.S. 0,50 721 84,4 
0,51 – 1,00 50 5,8 
1,01 – 1,50 25 2,9 
1,51 – 2,00 20 2,3 
Peste 2,01 39 4,6 

 

Fosfaţii au mediile multianuale sub limita de 0,5 ppm. admisă de normativele 

în vigoare, iar valorile maxime din sezonul de primăvară  reprezintă 18,2 % din 

cazuri. Tendinţa de creştere a concentraţiilor se manifestă pe direcţia versant - 

fir de vale (fig. 6.11.). 

Concentraţiile de potasiu au valori de peste 12 ppm. în sursele situate pe 

versant şi fir de vale (fig.. 6.12.) atât ca valori maxime cât şi ca medii 

multianuale. Statistic, 63,7 % din cazuri sunt sub limita de 12 ppm., în timp ce 

depăşirilor acestui prag le revin  36,3 procente (tabel. 6.9.). 
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Definitorie, privind calităţile potabile ale unei surse de apă, este şi 

concentraţia în cloruri. Dacă în zona de platou aceste concentraţii nu depăşesc 

valoarea de 250 ppm. admisă pentru condiţii normale privind potabilitatea 

surselor de apă, pe versant şi pe firul de vale, în unele perioade, aceste valori 

sunt peste această limită la patru surse, ajungându-se la peste 400 ppm., 

concentraţie admisă în condiţii excepţionale. La sursa 4 care este şi cea mai 

afectată din punct de vedere calitativ 35 din probele recoltate au depăşit 

această limită (tabelul 6.10.). 

Tabelul 6.9. 

Dinamica încadrării în valorile STAS a cationului potasiu, în fântânile din 
Perieni 

Concentraţii, ppm. Număr de probe % din total probe 
S.T.A.S. 12 545 63,7 
12,1 – 24,0 56 6,5 
24,1 – 36,0 70 8,3 
36,1 – 48,0 80 9,4 
48,1 – 60,0 54 6,3 
Peste 60,1 50 5,8 

 

Tabelul 6.10. 

Dinamica încadrării în valorile STAS a clorurilor, în fântânile din Perieni 

Concentraţii, ppm. Număr de probe % din total probe 
S.T.A.S. 250 555 64,9 

251-300 40 4,7 
301-350 160 18,7 
351-400 65 7,6 

Peste 401 35 4,1 
În cea ce priveşte sodiul, valorile concentraţiilor depăşesc limita admisă de 

S.T.A.S. pentru condiţii normale la sursele de apă potabilă situate pe versant şi 

firul de vale, ajungându-se la valori maxime de peste 175 ppm. admise de 

normativele în vigoare pentru condiţii excepţionale la două surse, situate pe 

firul de vale. 

Cantităţile de materiale filtrabile (turbiditatea) din toate sursele luate în studiu, 

nu afectează calitatea potabilă a apei. 

6.2.2. Calitatea apei din drenuri şi izvoare 

Calitatea apelor provenite din drenurile situate pe versanţii din Valea Ţarinei 

(dren nr. 1 şi 2) şi Ghelţag (dren nr. 3) corespunde din punct de vedere calitativ 
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cu prevederile normativelor în vigoare, cu excepţia durităţii totale care 

depăşeşte valoarea de 20 grade germane cu 2-3 grade, putând fi totuşi 

încadrate în categoria surselor locale de apă potabilă în condiţiile în care nu 

există altă sursă. 

Apa provenită de la cele trei surse din zona limitrofă acumulării Cuibul 

Vulturilor nu este afectată de deplasarea elementelor fertilizante de pe 

terenurile agricole ca şi apa provenită de la forajul de adâncime ce 

alimentează Staţiunea Perieni. Valorile medii sunt prezentate în tabelul 6.11. 

Tabelul 6.11. 

Valorile medii ale concentraţiilor elementelor ce pot afecta calitatea potabilă a 

apelor subterane 

Element UM Drenuri Izvoare 
Foraj de 

adâncime 
  1 2 3 Iana Pogana Baraj  

NO3 ppm 10,20 11,10 10,90 8,40 8,30 6,90 3,20 
NH4 ppm 0,22 0,23 0,25 0,12 0,12 0,10 0,09 
P2O5 ppm 0,06 0,06 0,06 0,04 0,04 0,03 0,02 
K2O ppm 5,20 5,20 5,27 4,30 3,90 3,50 2,80 

Cloruri ppm 26,80 30,90 31,80 24,30 26,80 32,50 20,40 
Sodiu ppm 49,80 50,40 49,45 41,40 42,60 76,50 39,90 

Potasiu ppm 4,60 4,50 4,70 4,70 4,30 3,90 3,40 
PH - 7,44 7,39 7,45 7,18 7,45 7,44 7,39 

Duritate oGe 22,40 22,80 21,80 15,20 14,60 13,50 9,80 
Turbiditate mg/l 72,00 71,90 72,90 79,80 60,60 64,20 26,90 

 

6.3. Modificarea însuşirilor chimice ale solului erodat 

Situaţia mediului din România poate fi comparată cu cea a majoritatea 

statelor din zonă. Măsurile de protecţie a mediului neglijate sub presiunea 

cerinţelor economice, neglijarea controlului mediului sau a resurselor naturale, 

absenţa pârghiilor stimulative sunt câteva dintre elementele obiective ce au 

condus la această situaţie. 

La acestea s-au mai adăugat şi elemente legate de lipsa unor preocupări 

legate de educaţia şi formarea unor cunoştinţe ecologice în rândul populaţiei şi 

a managerilor unităţilor economice. 

Fenomenele de despădurire şi accentuarea eroziunii solurilor afectează 

ireversibil starea ecologică a zonelor afectate de aceste fenomene. Este mult 
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mai indicat a se urmări prevenirea poluării decât corectarea efectelor negative 

ale poluării. 

România se confruntă în prezent cu o situaţie complexă din punct de vedere 

a mediului înconjurător: 

- din circa 20.000 km. de cursuri de apă care se supraveghează, aproape 

4.000 km. intră în categoria apelor degradate, lipsite total de viaţă, 2.400 km. 

în categoria a 3 a de calitate, 6.000 km. în categoria a 11 a de calitate, resurse 

practic neutilizabile pentru alimentare cu apă potabilă; 

- suprafaţa pădurilor s-a redus în ultimii 90 de ani de la peste 9 milioane 

hectare la 6,2 milioane în prezent. 

Solul este o verigă principală a biosferei, prin administrarea îngrăşămintelor 

minerale, el este supus, în primul rând, unui impact complex. 

Îngrăşămintele pot manifesta următoarele modificări asupra solului 

provocarea acidifierii sau alcalinizării solului, îmbunătăţirea sau înrăutăţirea 

particularităţilor agrochimice sau fizice  ale solului; 

- contribuţia la absorbţia metabolică a ionilor sau înlăturarea lor în soluţia de 

sol; 

- frânarea absorbţiei chimice a cationilor, a elementelor biogene şi toxice; 

- contribuie la mineralizarea sau sintetizarea humusului solului; 

- mobilizarea sau imobilizarea elementelor nutritive ale solului; 

- provocarea antagonismului sau sinergismului elementelor nutritive şi, 

respectiv, influenţa asupra adsorbţei şi metabolismului lor în plantă. 

Culturile agricole sunt, practic, agroecosisteme create de om cu scopul de a 

produce biomasă, care este cu atât mai mare, cu cât plantele pot consuma 

cantităţi mai mari de nutrienţi în cantităţile şi concentraţiile optime pentru 

fiecare plantă la momentul respectiv. 

Ca urmare a intensificării eroziunii solului, apar modificări importante în ce 

priveşte însuşirile chimice ale solului. Cele mai mari modificări sunt legate de 

scăderea conţinutului de humus, azot şi fosfor, elemente definitorii ale fertilităţii 

solului. 
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Se apreciază că în cele 24 miliarde tone de aluviuni ce ajung în oceanele 

lumii, sunt cuprinse 75 milioane tone de azot, fosfor şi potasiu provenit de pe 

terenurile agricole erodate. 

Tabelul. 6.12 

Pierderile totale de elemente fertilizante la parcelele pentru controlul 

scurgerilor, dinV. Ţarinei, în perioada 1995-2000 

 
Scurgerea 

lichidă Eroziunea Humus Azot P2O5 K2O Cultura 

mc/ha to/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha 
Bromus  185,5 0,241 8,845 1,196 0,148 1,071 

Grâu 108,5 0,811 26,116 1,643 0,154 0,720 
Grâu nefertilizat 690,0 12,771 449,807 22,923 1,067 5,131 
Soia 1479,2 52,482 1756,439 93,450 6,057 18,597 
Fasole 1187,5 42,882 1433,430 77,463 4,719 14,971 
Porumb 1321,6 54,770 1731,971 90,557 6,169 18,210 
Porumb nefertilizat 1269,0 77,282 2249,120 113,398 5,237 19,259 
Ogor 100 2871,9 259,221 6298,890 310,945 10,858 50,136 

 
Tabelul 6.13 

Pierderile procentuale de elemente fertilizante la parcelele pentru controlul 

scurgerilor faţă de parcela martor (ogor negru) V.ţarinei, în perioada 1995 - 

2000 

Scurgerea 
lichidă Eroziunea Humus Azot P2O5 K2O 

Cultura 

% % % % % % 
Bromus  6,46 0,09 0,14 0,38 1,37 2,14 

Grâu 3,78 0,31 0,41 0,53 1,42 1,44 
Grâu nefertilizat 24,03 4,93 7,37 25,40 9,83 10,23 
Soia 51,51 20,25 27,88 30,05 55,78 37,09 
Fasole 41,35 16,54 22,76 24,91 43,46 29,86 
Porumb 46,02 21,13 27,50 29,12 56,82 36,32 
Porumb nefertilizat 44,19 35,71 36,08 36,47 48,23 38,41 
Ogor 100 100 100 100 100 100 100 

 
Din datele obţinute, în perioada celor 6 ani de observaţii, rezultă că s-au 

pierdut, la culturile fertilizate, următoarele cantităţi de elemente nutritive (tab. 

6.12 şi fig 6.13÷6.15): 

- humus: între 8,845-26,116 kg/ha la culturile bune protectoare; 1433,43-

1756,439 kg/ha la prăşitoare şi 6298,89 kg/ha la ogor; 
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- azot total: 1,643–1.691 kg/ha la păioase; 77,463-93,45 kg/ha la culturile 

slab protectoare şi 310,945 kg/ha la ogor; 

- potasiu, exprimat în K2O: 0,720-1,071 kg/ha la grâu şi bromus; 14,971-

18,597 kg/ha la prăşitoare şi 50,136 kg/ha la ogor; 

- fosfor, exprimat în P2O5,   0,148-0,154 kg/ha la păioase; 4,719-6,196 kg/ha 

la prăşitoare şi 10,858 kg/ha la ogor. 

- la grâul nefertilizat pierderile sunt mult mai mari faţă de cultura fertilizată: 

449,807 kg. /ha de humus, 22,923 kg. /ha azot, 1,067 kg. /ha fosfor şi 5,131 

kg. /ha potasiu; 

- la cultura de porumb nefertilizat prin apa scursă şi solul erodat s-au 

pierdut: 2249,12 kg. /ha humus, 113,398 kg. /ha azot, 5,237 kg. /ha fosfor şi 

19,259 kg. /ha potasiu. 

Raportarea pierderilor totale de elemente fertilizante, prin apă şi sol, la 

parcela martor (tabelul 6,13) reliefează faptul că cele mai sensibile culturi sunt 

culturile prăşitoare, iar cele mai rezistente sunt culturile perene 

Toate aceste pierderi duc la scăderea fertilităţii solului cu repercusiuni grave 

asupra capacităţii de producţie şi a stării de sănătate a terenurilor agricole. 
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Fig. 6.13  Pierderile  de humus la parcele în perioada 1995-2000
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Fig. 6.14  Pierderile totale de azot la parcele în perioada 1995 - 2000
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6.4. Influenţa deplasării de elemente fertilizante prin solul erodat asupra 

mediului ambiant 

Culturile agricole sunt, agro-ecosisteme create de om existând o strânsă 

corelaţie între cantitatea de elemente nutritive disponibile şi producţia agricolă. 

Cantităţile şi concentraţiile de elemente disponibile pentru consum, peste 

cele optime, inhibă dezvoltarea, iar peste anumite limite, devin toxice. 
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Dacă prin administrarea de îngrăşăminte se poate corela armonios doza 

optimă cu  raportul  dintre elementele  nutritive şi termenele de administrare, în 

raport cu cerinţele plantelor şi cu conţinutul formelor mobile de nutrienţi din sol, 

aportul de elemente fertilizante prin solul erodat este complet aleatoriu. 

Acest aport de nutrienţi poate conduce la depăşirea dozelor optime de 

aprovizionare cu influenţe negative asupra metabolismului plantelor. În aceste 

condiţii, în plante se acumulează un surplus de nitraţi, nitriţi, care în mediul 

acid intră în reacţie cu aminele secundare formând nitrozoamine, compuşi cu 

proprietăţi cancerigene şi mutagene. 

Acumularea excesivă de nitraţi în special la culturile legumicole prezintă un 

interes deosebit întrucât în alimentaţia omului se folosesc în special părţile 

vegetative. F.A.O. a stabilit pentru om ca limită maximă a consumului zilnic de 

nitraţi cantitatea de 500 mg. în timp ce în produsele dietetice se admit până la 

300 mg. nitraţi la un kg. de substanţă în stare crudă. 

Limitarea consumurilor de elemente fertilizante la cele optime, constituie 

principala cale de utilizare raţională a acestor resurse dar şi de evitare a 

poluării chimice a mediului ambiant şi a produselor agricole. 

Solul erodat poate acoperi vegetaţia din zonele de depunere, iar elementele 

nutritive transportate pot determina acumularea nitraţilor in plante peste limita 

de toxicitate. 

Deplasarea prin solul erodat a elementelor fertilizante în acumulări contribuie 

la accelerarea eutrofizării lacurilor. 

Concentraţiile elementelor fertilizante în aluviunile depuse în acumulare sunt 

prezentate în tabelele. 6.14  6.16, de unde se constată că aluviunile depuse 

în coada lacului sunt cele mai bogate în elemente fertilizante. 

Tabelul 6.14 

Concentraţiile elementelor fertilizante, profil situat pe versantul sting 

H cm. 0-11 11-25 25-34 34-60 60-75 75-84 84-90 90-102 102-125125-135 
pH - 7,75 7,85 7,83 7,75 7,77 7,83 7,75 7,78 7,80 7,60 

Humus % 0,62 0,32 0,36 0,12 0,16 0,77 0,60 0,49 0,64 0,87 
Azot % 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,04 0,03 0,02 0,03 0,04 
P2O5 ppm. 32,3 10,6 24,4 19,8 20,7 31,9 31,6 24,8 31,8 43,5 
K2O ppm. 256 144 148 172 132 212 216 196 212 224 
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Tabelul 6.15 

Concentraţiile elementelor fertilizante - profil situat în zona râului Cârjăoani 

H cm. 0-14 14-2121-45 45-85 85-100100-120120-125125-156 156-179 179-211 
pH - 7.85 8.03 7.82 7.67 7.60 7.75 7.96 7.90 7.86 7.94 

Humus % 0.41 0.62 0.51 0.66 0.66 1.00 0.74 1.98 0.66 0.42 
Azot % 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.05 0.04 0.11 0.03 0.02 
P2O5 ppm. 21.5 12.7 25.2 46.8 37.4 42.2 12.7 56.5 22.4 25.4 
K2O ppm. 176 128 168 224 212 228 148 244 184 144 

 

Tabelul 6.16 

Concentraţiile elementelor fertilizante - profil situat în zona râului Tutova  

H cm. 0-10 10-30 30-50 50-70 70-90 90-130 130150 150170 170190 190-210 
pH - 7,82 7,78 7,92 7,66 7,90 7,77 7,91 7,84 7,6 7,90 

Humus % 1,99 2,09 1,75 1,96 1,90 2,05 1,94 2,09 2,81 3,14 
Azot % 0,11 0,11 0,09 0,10 0,10 0,11 0,10 0,11 0,14 0,16 
P2O5 ppm. 51,4 69,4 58,3 143 69,3 115 69,3 53,0 62,3 69,3 
K2O ppm. 348 390 382 424 390 395 394 360 340 285 

 

Urmărind textura sau alcătuirea granulometrică a aluviunilor depuse în 

acumulare la cele trei profile, tabelele 6.17  6.19, constatăm că în zona 

barajului predomină nisipurile medii provenind în principal din eroziunea de 

adâncime, în timp ce în coada lacului ponderea cea mai mare o au luturile 

nisipoase, transportate de râul Tutova, mai bogate în humus ce provin în 

proporţie covârşitoare din eroziunea de suprafaţă din cadrul bazinului 

hidrografic. 

Tabelul 6.17 

Analiza granulometrică pe un profil situat pe versantul stâng 

Fracţiuni granulometrice (% din masa părţii minerale a solului) mm 
Adâncime 

de 
recoltare 

Nisip 
grosier 
2.0-0.2 

Nisip fin 
0.2-0.02 

Nisip 
total 

2-0.02 

Praf 
0.02-
0.002 

Argila 
<0.002 

Argila fizica
<0.01 

Clasificare 
texturală 

0-11 10,44 68,25 78,69 16,52 4,79 3,67 Nisip mediu 
11-25 50,34 39,90 90,25 4,66 5,09 14,67 Nisip grosier 
25-34 20,38 66,72 87,10 8,31 4,58 9,30 Nisip mediu 
34-60 53,32 39,71 93,03 3,40 3,57 2,10 Nisip grosier 

60-75 42,36 51,63 94,00 2,48 3,52 5,24 Nisip mediu 

75-84 18,63 75,52 94,15 5,22 0,63 1,14 Nisip mediu 
84-90 26,08 58,29 84,37 11,66 3,98 8,99 Nisip mediu 
90-102 19,48 58,40 77,88 2,23 19,89 3,17 Lut nisipos mediu 

102-125 12,52 70,38 82,90 14,29 2,81 10,46 Nisip mediu 
125-135 4,79 71,21 76,01 21,64 2,36 4,18 Nisip mediu 
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Tabelul 6.18. 

Analiza granulometrică pe un profil situat pe versantul drept  

Fracţiuni granulometrice (% din masa părţii minerale a solului) 
Adâncime 

de 
recoltare 

Nisip 
grosier 
2.0-0.2

Nisip fin
0.2-0.02

Nisip 
total 

2-0.02 

Praf 
0.02-
0.002 

Argila 
<0.002 

Argila fizica
<0.01 

Clasificare 
texturală 

0-14 51,58 33,80 85,38 9,93 4,69 4,69 Nisip grosier 
14-21 68,44 26,42 94,86 1,17 3,98 3,93 Nisip grosier 
21-38 44,81 40,53 85,33 9,43 5,24 3,17 Nisip grosier 
38-44 12,48 69,00 81,48 14,90 3,62 13,86 Nisip mediu 
44-85 9,28 60,19 69,47 27,01 3,52 1,34 Nisip mediu 

85-100 14,43 69,43 83,86 10,90 5,24 8,33 Nisip mediu 
100-115 16,24 58,90 75,14 21,69 3,17 16,09 Nisip mediu 
115-120 41,05 27,60 68,66 27,06 4,28 21,31 Nisip grosier 
120-123 67,73 30,22 97,95 1,57 0,48 3,47 Nisip grosier 
123-156 61,02 29,94 90,96 3,55 5,50 6,05 Nisip grosier 
156-166 40,09 43,77 83,86 11,81 4,33 1,80 Nisip mediu 
166-179 23,40 47,24 70,63 23,82 5,55 9,91 Nisip lutos mediu 
179-196 49,10 41,34 90,45 4,97 4,58 6,16 Nisip grosier 
196-211 25,24 49,39 74,64 20,02 5,34 14,82 Nisip mediu 
211-220 11,03 43,24 54,27 39,58 6,16 14,57 Lut nisipo-prafos 

 

Tabelul 6.19 

Analiza granulometrică pe un profil situat în zona râului Tutova  

Fracţiuni granulometrice (% din masa părţii minerale a solului)
Adâncime 

de 
recoltare 

Nisip 
grosier 

2.0-
0.2mm 

Nisip fin
0.2-

0.02mm

Nisip 
total 
2-

0.02mm

Praf 
0.02-
0.002 

Argila 
<0.002mm

Argila 
fizica 

<0.01mm

Clasificare 
texturală 

0-10 19,74 23,93 43,67 50,73 5,60 39,45 Praf 
10-30 49,77 21,12 70,89 28,13 0,99 24,91 Nisip grosier 
30-50 37,83 28,24 66,07 29,44 4,48 36,46 Nisip grosier 
50-70 29,66 48,47 78,13 3,19 18,67 34,48 Lut nisipos mediu 
70-90 46,74 29,16 75,90 14,54 9,55 19,79 Nisip lutos grosier 
90-110 18,28 15,52 33,79 41,81 24,40 41,78 Lut prăfos 

110-130 43,43 29,59 73,02 15,76 11,22 22,78 Nisip lutos grosier 
130-150 36,49 12,81 49,30 37,96 12,74 31,95 Lut nisipo-prăfos 
150-170 37,84 15,92 53,76 34,00 12,24 35,24 Lut nisipo-prăfos 
170-190 21,40 26,03 47,42 39,12 13,45 50,35 Lut nisipo-prăfos 
190-210 35,45 30,32 65,77 19,92 14,31 21,11 Lut nisipos grosier 
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6.5 Concluzii referitoare la impactul scurgerilor lichide şi solide asupra 

mediului ambiant 

Referitor la modificarea calităţilor chimice ale  apelor curgătoare se 

poate afirma că: 

- valorile concentraţiilor elementelor studiate sunt cele mai ridicate, în iunie, 

când  nivelul de precipitaţii este cel mai mare; 

- concentraţiile cele mai mari de elemente se înregistrează pe intrările 

laterale; 

- aportul de azot şi fosfor contribuie la accelerarea fenomenului de 

eutrofizare; 

- concentraţiile cele mai mari sunt înregistrate la nitraţi şi potasiu dar nu 

influenţează semnificativ calitatea apelor. 

- turbiditatea, în regim staţionar, nu depăşeşte valorile recomandate de 

S.T.A.S. -uri în timp ce la viituri importante, pe perioade scurte, acestea pot fi 

de până la zece ori mai mari. 

- conţinutul în cloruri nu depăşeşte 100 ppm, iar valorile concentraţiilor 

sodiului sunt  sub 80 ppm., valori ce încadrează aceste elemente în 

prevederile normativelor în vigoare referitoare la calitatea apelor de suprafaţă. 

În privinţa impactului aportului de elemente fertilizante asupra 

acumulării Cuibul Vulturilor se constată că: 

- cele mai mari concentraţii de elemente se înregistrează în zona intrărilor 

laterale în acumulare; 

- ca urmare a fenomenelor de diluţie şi a consumului vegetaţiei hidrofile,  în 

zona prizelor calitatea apei nu este afectată; 

- aportul de azot şi fosfor contribuie la accelerarea fenomenului de 

eutrofizare; 

- concentraţiile elementelor analizate nu afectează decât accidental, şi pe 

perioade scurte de timp încadrarea în categoria I de folosinţă 

- concentraţiile elementelor fertilizante în aluviunile depuse în acumulare 

scot în evidenţă faptul că aluviunile depuse în coada lacului sunt cele mai 

bogate în elemente fertilizante; 
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- textura aluviunilor depuse în acumulare la cele trei profile, reliefează faptul 

că în zona barajului predomină nisipurile medii, în timp ce în coada lacului 

ponderea cea mai mare o au luturile nisipoase. 

Statistica încadrării în prevederile normativelor în vigoare a surselor 

locale de apă potabilă (fântâni) evidenţiază următoarele aspecte: 

- din cele 855 probe analizate, în privinţa nitraţilor,doar în 48 de cazuri (5,6 

%) concentraţiile nu depăşesc 45 ppm. în timp ce în 475 cazuri (55,5 %) 

concentraţiile sunt de peste 5 ori mai mari faţă de condiţiile maxime admise. 

- referitor la concentraţiile în ion amoniu statistica arată că din cele 855 

probe recoltate, în 721 de cazuri concentraţiile sunt sub 0,5 ppm. (84,4 %), în 

timp ce depăşirile reprezintă doar 15,6 %. (tabelul 6.8.). 

- fosfaţii au mediile multianuale sub limita de 0,5 ppm. admisă de 

normativele în vigoare, iar valorile maxime reprezintă 18,2 % din cazuri 

- concentraţiile de potasiu au valori de peste 12 ppm. în sursele situate pe 

versant şi fir de vale 

- concentraţiile în cloruri, în zona de platou, nu depăşesc valoarea de 250 

ppm. admisă pentru condiţii normale privind potabilitatea surselor de apă, dar 

pe versant şi pe firul de vale, în unele perioade, aceste valori sunt peste 

această limită; 

- în cea ce priveşte sodiul, valorile concentraţiilor depăşesc limita admisă de 

S.T.A.S. pentru condiţii normale la sursele de apă potabilă situate pe versant şi 

firul de vale, 

- cantităţile de materiale filtrabile (turbiditatea) din toate sursele luate în 

studiu, nu afectează calitatea potabilă a apei. 

Referitor la calităţile potabile ale  apelor din drenuri şi izvoare se poate 

afirma că: 

- apele provenite din drenurile situate pe versanţii din Valea Ţarinei  

corespund din punct de vedere calitativ cu prevederile normativelor în vigoare, 

cu excepţia durităţii totale, putând fi totuşi încadrate în categoria surselor locale 

de apă potabilă în condiţiile în care nu există altă sursă. 
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- apa provenită de la cele trei surse din zona limitrofă acumulării Cuibul 

Vulturilor, ca şi cea din forajul de adâncime ce alimentează Staţiunea Perieni 

nu este afectată de deplasarea elementelor fertilizante de pe terenurile 

agricole. 

Modificarea însuşirilor chimice ale solului erodat, ca urmare a 

pierderilor de elemente fertilizante reliefează faptul că: 

- pierderile de humus oscilează: între 8,8-26,1 kg/ha la culturile bune 

protectoare; 1433,4-1756,4 kg/ha la prăşitoare şi 6298,9 kg/ha la ogor; 

- azotul total pierdut are valori cuprinse între: 1,6–1.7 kg/ha la păioase; 

77,5-93,5 kg/ha la culturile slab protectoare şi 310,9 kg/ha la ogor; 

- potasiu, exprimat în K2O, se înregistrează cu pierderi cuprinse între: 0,7-

1,1 kg/ha la grâu şi bromus; 15,0-18,6 kg/ha la prăşitoare şi 50,1 kg/ha la ogor; 

- pierderile de fosfor, exprimat în P2O5,, sunt de: 0,148-0,154 kg/ha la 

păioase; 4,7-6,2 kg/ha la prăşitoare şi 10,9 kg/ha la ogor. 

- la grâul nefertilizat pierderile sunt mult mai mari faţă de cultura fertilizată: 

449,8 kg. /ha de humus, 22,9 kg. /ha azot, 1,1 kg. /ha fosfor şi 5,1 kg. /ha 

potasiu; 

- la cultura de porumb nefertilizat prin apa scursă şi solul erodat s-au 

pierdut: 2249,1 kg. /ha humus, 113,4 kg. /ha azot, 5,2 kg. /ha fosfor şi 19,3 kg. 

/ha potasiu. 
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CAPITOLUL 7 Concluzii, recomandări  

7.1. Concluzii 

     În privinţa cadrului natural în care s-au efectuat cercetările: 

- zona studiată face parte din marea unitate geomorfologică a Podişului 

Moldovenesc. Mediul pedogenetic specific Colinelor Tutovei se caracterizează 

printr-un relief deluros, de podiş puternic fragmentat, cu energie de relief 

cuprinsă între 50 şi 230 m., pante mari şi cu alcătuire geologică formată din 

roci puţin rezistente la eroziune; 

- reţeaua hidrografică din zonă este formată din râul Tutova şi afluenţii săi. 

Regimul hidrologic anual al acestora este neuniform, variaţiile de debit fiind 

foarte mari; 

- clima este temperat continentală de nuanţă excesivă, cu veri calde şi 

secetoase şi ierni friguroase;  

- în zone de desfăşurare a cercetărilor predomină vegetaţia ierboasă, 

caracteristică silvostepei, iar vegetaţia lemnoasă este formată din păduri mai 

puţin în masive şi mai ades în pâlcuri; 

- solul din arealul studiat este variat, tipurile cele mai răspândite fiind: 

cernoziomurile cambice, solurile brune, erodisolurile şi mai rar lăcoviştile si 

soluri gleice, iar în lunci soluri argilo-iluviale 

  Sinteza regimul precipitaţiilor din perioada 1995-2000 arată că nivelul 

precipitaţiilor cel mai ridicat, cu implicaţii asupra fenomenului erozional, se 

înregistrează în luna iunie când sunt consemnate şi cele mai mari scurgeri 

lichide şi pierderi de sol, cu excepţia parcelei cultivată cu grâu fertilizat, când 

pierderile maxime sunt în luna august, lună în care această parcelă este 

rămasă ca mirişte.     

  Referitor la pierderile de elemente fertilizante prin solul erodat, se 

constată următoarele: 

- la culturile fertilizate bune protectoare, pierderile sunt de maxim 26,1kg/ha 

de humus, 1,3 kg/ha de azot, până la 0,08 kg/ha de fosfor în timp ce la potasiu 

se ajunge la pierderi de 0,2 kg/ha; 
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- culturile (fertilizate) slab protectoare din punct de vedere, erozional se 

înregistrează cu pierderi de substanţe nutritive cuprinse între: 1433,4-1756,4 

kg/ha de humus,  74,5- 87,0 kg/ha de azot, 4,1-5,6 kg/ha de fosfor şi 10.0-12,9 

kg/ha de potasiu; 

- la parcela martor sunt deplasate prin solul erodat : 6298,9 kg/ha de 

humus,  306,3 kg/ha de azot, 9,8 kg/ha de fosfor şi 39,9 kg/ha de potasiu; 

- repartiţia procentuală a pierderilor de azot, fosfor şi potasiu prin solul 

erodat faţă de pierderile totale înregistrate în această perioadă reliefează faptul 

că acestea iau valori cuprinse între: 37,53 – 98,50 % la azot; 16,49 – 91,42 % 

la fosfor şi 5,75 – 79,6 %  la potasiu; 

 - în cazul topirii lente a zăpezilor, în luna februarie când temperaturile sunt 

mai scăzute maxima pierderilor de elemente fertilizante se situează în jurul 

orelor 16, în timp ce în martie această maximă se înregistrează în jurul orelor 

1440. În toate situaţiile există o tendinţă de creştere a concentraţiilor în jurul 

orelor de maxim termic. Temperatura influenţează semnificativ transportul de 

elemente fertilizante prin solul erodat cea ce explică pierderile mai mari de 

elemente nutritive din luna martie faţă de februarie. 

  Influenţa culturii asupra pierderilor de elemente nutritive reliefează 

faptul că: 

- pierderile de elemente fertilizante la culturile păioase sunt mult reduse faţă 

de culturile prăşitoare; 

- fertilizarea duce la scăderea semnificativă, cu de peste 10 ori a pierderilor 

la cultura grâului şi de două ori la cultura porumbului; 

- starea de dezvoltare a culturii are un rol important în privinţa pierderilor de 

sol si a elementelor fertilizante asociate lor  

  În privinţa pierderilor de elemente fertilizante prin intermediul 

scurgerilor lichide ca urmare a averselor din perioada 1995  2000: 

- la culturile bune protectoare, pierderile , în funcţie de nivelul de fertilizare, 

sunt cuprinse între 0,3 şi 1,2 kg/ha de azot, până la 0,3 kg/ha de fosfor în timp 

ce la potasiu se ajunge la pierderi de 2,7 kg/ha; 
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- la culturile slab protectoare din punct de vedere erozional, se deplasează 

odată cu apa scursă cantităţi cuprinse între: 2,1-3,6 kg/ha de azot, 0,4-0,7 

kg/ha de fosfor şi 4,3-6,3 kg/ha de potasiu; 

- la parcela martor pierderile sunt de: 4,7 kg/ha azot, 1,0 kg/ha fosfor şi 10,2 

kg/ha potasiu; 

- pierderile de azot, ca element, rezultate ca urmare a levigării anionului 

nitrat şi a cationului amoniu oscilează între 1,83 şi 3,82 % din pierderile totale 

înregistrate la culturile prăşitoare, între 1,47 şi 62,47 % la păioase, în timp ce la 

ogor aceste pierderi se situează la un nivel de 1,5 %;  

- pierderile de potasiu, exprimate în  procente de K2O, sunt mult mai ridicate 

având ca limite de oscilaţie valorile de 22,55-34,12 % la prăşitoare, 52,27-

94,25 % la păioase şi de 20,4 % la ogor;  

- pierderile procentuale de fosfor, exprimat în P2O5, au limite cuprinse între 

8,58 şi 13,0 % la culturile slab protectoare, 23,97-83,51 % la grâu şi bromus şi 

9,3  % la ogor; 

- raportul între forma nitrică şi amoniacală sub care este levigat azotul 

reliefează faptul că formei de azot nitric îi revin între 50,13 şi 71,78 procente; 

- la culturile fertilizate, bune protectoare,  aceste pierderi sunt sub 1,5% faţă 

de ogorul negru; 

- la prăşitoare, aceste pierderi ajung până la 55,78%, din pierderile de la 

ogor; 

- fertilizarea contribuie hotărâtor la reducere pierderilor de nutrienţi la 

păioase cu de aproximativ 10 ori;  

- deplasarea pe profilul solului, prin levigare, a elementelor fertilizante 

reliefează faptul că, la toate culturile are loc o creştere a concentraţiilor pe 

direcţia amonte – aval ca urmare a deplasărilor de sol fertil din amonte către 

aval sub influenţa scurgerilor lichide şi solide; 

- pe profil se observă o scădere semnificativă a conţinutului de humus şi 

azot începând din zona 20-40 cm, urmând o stabilizare  după 60 cm. la grâu şi 

porumb, în timp ce zona de recoltare de la ogor prezintă un sol mai omogen, 

scăderile mai semnificative apărând după 60 cm; 
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- P2O5, la ogor, are tendinţa de creştere în zona 10-40 cm. datorită 

percolării şi o scădere pronunţată, în aceeaşi zonă, la grâu şi porumb datorită 

exportului de fosfor odată cu recolta şi o scădere pronunţată după această 

adâncime; 

- la K2O, scăderea pe profil este mult mai lentă faţă de azot şi fosfor datorita 

reţinerii acestuia de către sol.   

  În cea ce priveşte pierderile de elemente fertilizante la topirea 

zăpezii se constată: 

 - o evoluţia aleatoare, de la valori minime la valori maxime între orele 12-15 

cu tendinţe de scădere a concentraţiilor spre sfârşitul perioadelor de timp, orele 

17-18;  

- concentraţii mai ridicate ale elementelor uşor solubile în jurul prânzului; 

- depăşiri ale concentraţiilor admise de S.T.A.S. (1 ppm pentru categoria 1 

de calitate) la ionul amoniu pe întreaga perioadă urmărită, ca urmare a spălării 

acestui cation din gunoaiele menajere incorect depozitate; 

- concentraţiile elementelor urmărite sunt mai mari în luna martie, datorită 

temperaturilor mai ridicate ce au favorizat topirea mai rapidă a zăpezii, 

dezgheţarea depozitelor menajere şi a solului, ce au determinat antrenarea 

mai accentuată a elementelor din apa provenită din topirea zăpezii;  

- folosirea sistemului antierozional de cultură prin alternarea culturilor bune 

protectoare cu cele slab protectoare reduce considerabil pierderile de 

elemente fertilizante prin apă şi sol.  

  Referitor la afectarea calităţii apelor de către elementele fertilizante: 

a. În privinţa apelor curgătoare: 

- în iunie, când în zona de experimentare nivelul de precipitaţii este mai 

mare, în apele de suprafaţă valorile concentraţiilor elementelor studiate sunt 

cele mai ridicate; 

- primăvara şi la începutul toamnei când solul este slab protejat 

antierozional se înregistrează creşteri ale conţinutului de elemente fertilizante 

în sursele de alimentare a acumulării Cuibul Vulturilor; 
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- concentraţiile cele mai mari de elemente se înregistrează pe intrările 

laterale; 

- pe perioade scurte de timp, pot apare depăşiri ale concentraţiilor maxime 

admise de S.T.A.S.- uri. 

b. În cea ce priveşte apele stagnate: 

- aportul de azot şi fosfor contribuie la accelerarea fenomenului de 

eutrofizare; 

- concentraţiile cele mai mari sunt înregistrate la nitraţi datorită slabei 

reţineri a acestora în complexul adsorbtiv al solului; 

- în zona intrărilor, concentraţiile elementelor studiate, pe perioade scurte de 

timp, poate afecta calitatea apei din acumulare;   

- ca urmare a fenomenelor de diluţie şi a consumului vegetaţiei hidrofile din 

acumulare, în zona prizelor calitatea apei nu este afectată. 

c. Calitatea potabilă a apelor subterane, este determinată de 

pătrunderea elementelor fertilizante : 

În privinţa drenurilor şi izvoarelor de coastă, se constată următoarele: 

- calitatea potabilă a surselor de apă provenite de la izvoarele de coastă şi 

foraje de adâncime nu este afectată;    

- apele provenite de la drenuri, prezintă depăşiri ale concentraţiilor maxime 

admise numai la duritate putând fi încadrate în categoria surselor locale de apă 

potabilă, pentru condiţiile în care în zonă nu sunt alte surse. 

În privinţa fântânilor din Perieni, se constată: 

- depăşiri foarte mari ale concentraţiilor de nitraţi la toate sursele; 

- ionul amoniu oscilează în jurul valorii admise, cu creşteri mai semnificative 

în sezonul de primăvară; 

- depăşiri ale concentraţiilor admise la cloruri şi sodiu, la sursele situate pe 

versant şi fir de vale; 

- ca urmare a acestor depăşiri, aceste ape nu pot fi considerate ca surse 

locale de apă potabilă. 
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  Modificarea însuşirilor chimice ale solului erodat  

- ca urmare a scurgerilor lichide şi solide, de pe terenurile agricole se pierd 

cantităţi importante de nutrienţi care duc la scăderea fertilităţii solurilor, cu 

repercusiuni grave asupra capacităţii de producţie şi a stării de sănătate a 

terenurilor agricole; 

- cele mai mari modificări sunt legate de scăderea conţinutului de humus, 

azot, fosfor şi potasiu, elemente definitorii ale fertilităţii solului; 

- culturile cele mai sensibile  sunt prăşitoarele, iar cele mai rezistente sunt 

culturile perene; 

- terenul, rămas ca ogor negru, înregistrează cele mai mari modificări ale 

însuşirilor fizico-chimice. 

  Influenţa deplasării de elemente fertilizante prin solul erodat asupra 

mediului ambiant au scos în evidenţă următoarele aspecte: 

- aportul de elemente fertilizante prin solul erodat este dependent de 

cultură, pantă, nivel de fertilizare, starea de vegetaţie, etc.; 

- aportul de nutrienţi poate conduce la depăşirea dozelor optime de 

aprovizionare cu influenţe negative asupra metabolismului plantelor; 

- solul erodat poate acoperi vegetaţia din zonele de depunere, iar 

elementele nutritive transportate pot determina acumularea nitraţilor în plante 

peste limita de toxicitate; 

- deplasarea prin solul erodat a elementelor fertilizante în acumulări 

contribuie la accelerarea eutrofizării lacurilor; 

- aluviunile depuse în coada lacului sunt cele mai bogate în elemente 

fertilizante; 

7.2. Recomandări privind diminuarea pierderilor de elemente 

fertilizante prin intermediul scurgerilor lichide şi solide ca un prim pas în 

protecţia mediului ambiant 

Pentru diminuarea pierderilor de elemente fertilizante prin intermediul 

scurgerilor lichide şi solide sunt absolut necesare : 

- exploatarea antierozională a terenurilor agricole situate pe versanţi; 

- fertilizarea raţională a culturilor agricole; 
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În privinţa protecţiei mediului ambiant, trebuiesc avute în vedere 

următoarele aspecte: 

- reînfiinţarea zonelor de protecţie din jurul acumulărilor, care să permită 

reducerea cantităţilor de sol transportate în acumulări; 

- eliminarea din zona de protecţie a acumulărilor a “amenajărilor” zootehnice 

de orice natură, ca un prim pas în diminuarea aportului de elemente fertilizante 

provenite din spălarea gunoaielor de grajd; 

- aplicarea strictă a sistemelor de agricultură antierozionale, cel puţin în 

zona de influenţă excesivă a acumulărilor; 

- luarea unor măsuri igienico-sanitare şi aplicarea legislaţiei privind protecţia 

mediului  în intravilan care să evite depozitarea deşeurilor din gospodării în 

locuri nepermise, ca un prim pas în stoparea poluării apelor subterane cu 

nutrienţi proveniţi din spălarea acestor depozite; 

- executarea, pe cât posibil, a unor reţele de colectare şi tratare a 

reziduurilor menajere; 

- dacă nu este posibilă alimentarea centralizată cu apă, sursele locale de 

apă potabilă ar trebui forate la adâncime pentru a evita apa poluată din prima 

pânză freatică; 

- luarea unor măsuri care să permită respectarea normelor privind igiena în 

zonele limitrofe surselor subterane locale de apă potabilă; 

- instruirea şi avertizarea populaţiei în privinţa pericolului pe care îl prezintă 

poluarea apelor potabile, în special cu nitraţi, asupra stării de sănătate. 
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