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Atunci când suprafaţa de drenaj este relativ omogenă din punct de 
vedere a configuraţiei reliefului şi a proprietăţilor fizico-chimice ale solului, 
aria poate varia în limite destul de largi (0,1-100 ha). 

Numărul orizonturilor din profilul de sol studiat nu poate fi mai mare 
de zece. Totodată, lungimea segmentului de pantă corespunzător fiecărei 
unităţi omogene de amenajare-exploatare trebuie să se încadreze între valo-
rile de 10 şi 150m. Este important de reţinut că acest parametru are semnifi-
caţii diferite pentru cele două modele. Pentru EPIC, lungimea pantei este 
chiar parametrul L din ecuaţia universală a eroziunii solului şi reprezintă 
distanţa măsurată din punctul unde se declanşează procesul de dislocare a 
materialului solid, până în punctul din aval unde începe depunerea sedimen-
telor. Spre deosebire de EPIC, modelul WEPP este capabil să simuleze atât 
dislocarea particulelor de sol cât şi depunerea acestora. În consecinţă, lun-
gimea segmentului de pantă va include şi porţiunea de versant colmatată.  

Figura 2.5. ilustrează câteva dintre cazurile cele mai semnificative 
existente pe un versant referitoare la stabilirea parametrului L. Cazul A indi-
că distanţa dintre cumpăna bazinului hidrografic şi un canal înclinat. În ca-
zul B este reprezentată distanţa dintre cumpăna apelor şi o zona depresiona-
ră. În C segmentul de dreaptă uneşte punctul situat pe canalul înclinat, cu cel 
de pe firul de vale. În D se evidenţiază segmentul dintre cumpăna apelor şi 
traseul unui drum de coastă. În E şi F punctele din aval sunt plasate pe linia 
de contact dintre versant şi lunca râului iar punctele din amonte sunt plasate 
pe marginea drumului de coastă, respectiv pe cumpăna apelor. În fine, seg-
mentul G uneşte cumpăna apelor cu firul unei văi secundare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 2.5.  Cazuri reprezentative de stabilire a lungimii versantului  

(Dissmeyer şi Foster, 1980) 
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Capitolul 3 
 

TESTAREA ŞI IMPLEMENTARERA MODELELOR WEPP ŞI EPIC 

3.1. Baza de date a perimetrelor experimentale 

3.1.1.Condiţii naturale 
 
Aşezare geografică 
Cercetările care fac obiectul acestei lucrări, s-au efectuat în câteva 

perimetre experimentale din bazinele Valea Tărnii, Crângul Nou şi Tutova, 
situate în Podişul Bârladului.  

Teritoriul analizat prezintă două tipuri de structuri de organizare 
antierozională (I. Ioniţă, 1995); 

• structura de tip rectiliniu proprie versanţilor uniformi. 
• structura de tip amfiteatru specifică bazinelor superioare cu 
versanţi de formă concavă; 
În Valea Ţarinei studiile s-au efectuat în bazinul mijlociu şi superior 

unde terenul se caracterizează prin versanţi lungi şi uniformi, cu pante mo-
derate (10-14%). În a doua parte a anilor '60 aici s-a definitivat sistemul 
antierozional de cultură în fâşii. Agroterasarea ulterioară produsă la limitele 
dintre fâşii a condus la complexarea sistemelor antierozionale. 

În Valea Crângului Nou, s-au avut în vedere două subbazine cu pan-
te moderate şi mari:  

• microbazinul Crâng I (poligonul Bechet) cu suprafaţa de 29 
ha, amenajat cu terase banchetă. Pentru o protecţie suplimentară 
acest sistem s-a combinat cu cel de cultură în fâşii (grâu, porumb,  
mazăre şi bromus) lucrate prin tehnologii neconvenţionale ("mini-
mum tillage"). 
• microbazinul Crâng II de 25 ha din care 11 ha suprafaţă ara-
bilă,  amenajat cu terase banchetă în anul 1980, unde se aplică tehno-
logii convenţionale de lucrare a solului. 
 
Al patrulea perimetru este amplasat în bazinul inferior al Văii Tuto-

vei, pe versantul stâng, la cca. 1,5 km sud de localitatea Pogana. Terenul, 
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aflat în proprietate individuală, are o suprafaţă de 9,2 ha şi era iniţial consti-
tuit din 10 parcele de formă dreptunghiulară, cu lăţimi de 20-30m, dispuse 
după direcţia deal-vale. Panta generală este de 14% iar altitudinal, poligonul 
se plasează între cotele 164m şi 210m. În perioada septembrie - octombrie 
1993 terenul, preluat în arendă de către Staţiunea Perieni, a fost amenajat 
antierozional prin executarea unui număr de şase terase banchetă. Cele şapte 
fâşii, dispuse după direcţia curbelor de nivel, au lăţimea medie de 40m şi 
lungimea de aproximativ 340m, exceptând clinurile situate la extremităţile 
amonte şi aval ale poligonului. 

Figura 3.1. înfăţişează poziţionarea arealelor studiate.  
Analiza celor două modele, sub aspectul testării lor pentru condiţiile 

naturale din Podişul Bârladului, s-a făcut în mod diferit. Astfel, pentru mo-
delul WEPP, rezultatele simulării au fost comparate cu datele obţinute prin 
măsurători directe efectuate în bazinul hidrografic Valea Ţarinei - Colinele 
Tutovei şi s-au urmărit în principal scurgerea şi eroziunea. Întrucât modelul 
EPIC simulează în plus dinamica însuşirilor solului precum şi producţiile 
vegetale, s-a ales pentru testare poligonul Pogana.   Această opţiune s-a în-
temeiat pe următoarele considerente: 

- Terenul a fost amenajat antierozional în 1993, an în care a început 
şi efectuarea observaţiilor şi măsurătorilor ce sunt utilizate ca date de intra-
re. Astfel, s-au întrunit condiţiile monitorizării integrale referitoare la evolu-
ţia în timp a însuşirilor solului. 

- Erodisolul, predominant în zonă, permite evidenţierea mai clară a 
unor eventuale schimbări ale însuşirilor sale fizico-chimice, sub influenţa 
sistemului antierozional. Modificările se pot datora fenomenului de desprin-
dere a particulelor de sol şi depunerii de material sedimentar, de regulă pe 
platforma teraselor, dar mai ales sunt atribuite tehnologiilor agricole utiliza-
te (lucrări mecanice, fertilizare, etc.). 

- Poligonul, restrâns la o suprafaţă de 7,5 ha este o însumare de opt 
parcele individuale, constituie un model de organizare antierozională a tere-
nurilor agricole, în condiţiile proprietăţii private. 

Se menţionează că perimetrele experimentale descrise mai sus sunt 
reprezentative pentru zona studiată. 

 
Aspecte geomorfologice 
 
Relieful Podişului Bârladului a început să se formeze încă din sarma-

ţian, pe măsură ce apele mărilor s-au retras spre actualul bazin al Mării Ne-
gre. Acest fapt  a dus la apariţia unor câmpii de acumulare marină cu supra-



4 7  
 

Crang

V.Tarnii

Pogana

COLINELE TUTOVEI

 

Romania

 

Figura 3.1. Amplasamentul perimetrelor experimentale 
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faţa uşor înclinată spre S-SE. A urmat o perioadă îndelungată de manifestare 
intensă a factorilor denudaţiei, favorizată de condiţiile climatice variate din 
acest interval de timp cât şi de prezenţa rocilor sedimentare moi, uşor de 
modelat (Băcăuanu V. şi colab. - 1980). 

Factorii cei mai activi în crearea şi evoluţia reliefului au fost reţeaua 
hidrografică şi procesele de versant. Aceştia au contribuit la fragmentarea 
părţii superioare a cuverturii podişului, la modificarea vechilor câmpii  de 
acumulare sarmatice şi pliocene şi la înlocuirea lor cu noi suprafeţe sculptu-
rale cu aspect deluros. 

Aspectul de monoclin general al cuverturii geologice de suprafaţă es-
te ilustrat, înainte de toate, de orientarea şi înclinarea predominantă, pe di-
recţia NNV-SSE, a culmilor şi văilor, de prezenţa platourilor structurale şi a 
cuestelor. Formaţiunile geologice de suprafaţă (miocene şi pliocene) sunt 
alcătuite în general din roci, permeabile şi impermeabile, reprezentate în cea 
mai mare parte printr-un complex de argile şi marne cu alternanţe de ni-
sipuri, la care se adaugă uneori orizonturi subţiri de gresii, calcare, cinerite 
andezitice, şi alte strate rezistente la eroziune precum şi o cuvertură discon-
tinuă de luturi loessoide. Acest complex litologic, în care sunt cantonate, de 
obicei, mai multe strate acvifere freatice şi de adâncime, secţionat de nume-
roase văi, se pretează la o modelare destul de uşoară sub acţiunea agenţilor 
denudaţiei. 

Fragmentarea suprafeţelor structurale, se datorează reţelei hidrogra-
fice şi proceselor de versant, care au contribuit la formarea şi dezvoltarea 
unui mare număr de văi caracterizate printr-o pronunţată asimetrie  a profi-
lului transversal. 

Orientarea generală a Văii Ţarinei este pe direcţia nord-vest sud-est, 
versanţii având lungimi cuprinse între 500 şi 1000m şi pante de 12-14%. Al-
titudinea maximă, de 312 m, se întâlneşte la extremitatea nord-vestica a ba-
zinului iar cotele cele mai joase apar pe firul de vale, în extremitatea sudică 
a poligonului şi sunt cuprinse între 120 şi 130m. 

Microbazinele Crâng I şi II se înscriu în bazinul superior al Văii 
Crângului Nou, afluent subsecvent de stânga al Tutovei. Microbazinul 
Crâng I (poligonul Bechet) are orientarea spre Nord -Vest şi prezintă ver-
sanţi scurţi, cu pante de la medii (7-12%) spre mari (15-20%) în timp ce în 
Crâng II predomină pantele foarte mari (20-25%). 

Versantul stâng al Tutovei, pe care este amplasat poligonul Pogana 
are înclinarea generală de 8-10% şi o lungime de cca. 1300m. Terenul res-
pectiv este situat în treimea superioară a versantului şi altitudinal se plasează 
între cotele  165 şi 220m. 
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Caracterizarea climatică 
 
Înregistrările climatice utilizate în această lucrare provin din trei sur-

se. Ponderea principală este dată de înregistrările Staţiei meteorologice Bâr-
lad, situată pe interfluviul dintre Valea Ţarinei şi Valea Seacă. A doua sursă 
este plasată în imediata vecinătate a parcelelor pentru controlul scurgerilor şi 
furnizează date privind precipitaţiile din perioada caldă a anului (martie-
noiembrie). În fine, a treia sursă este utilizată ocazional, la evenimente plu-
viale mai importante şi este situată lângă barajul acumulării Cuibul Vulturi-
lor.  

În tabelul 3.1. sunt prezentate cele mai importante date din fişa cli-
matologică a zonei. 

Tabelul 3.1. 
Date climatice înregistrate la Staţia meteorologică Bârlad  

în intervalul 1941-2012 
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Anual 
Precipitaţii lunare medii (mm) 

25,1 25,0 24,1 40,0 55,1 74,7 60,1 49,4 40,5 31,9 34,3 30,0 490,0 
Precipitaţii lunare minime (mm) 

1992  1950  1942  1948  2000  2007  1960  1946  1961  1949  1990  1975  1945  
1.0  0.7  0.5  0.7  1.9  14.9  4.3  4.1  0.0  0.8  0.6  1.0  259.8  

Precipitaţii lunare maxime (mm) 
1996  1969  1973  1958  1970  1958  1968  1968  2007  1972  1966  2012  1968  
129.3  89.5  76.3  135.6  147.3  171.2  153.2  143.3  154.5  144.1  102.9  118.6  790.8  

Temperatura medie a aerului (oC) 
-3,3 -1,2 3,5 10,4 16,0 19,7 21,6 21,0 16,3 10,2 4,5 -0,6 9,9 

Temperaturi lunare minime (oC) 
1942  1954  1969  1965  1944  1966  1984  1976  1996  1947  1993  2002  1942  

-11.5  -10.7  -2.2  5.8  11.5  16.9  18.4  16.8  12.8  6.7  -2.5  -6.5  8.0  
Temperaturi lunare maxime (oC) 

2007  2002  1990  1950  2003  2007  2012  1946  1994  1966  2012  1960  2007  
3.3  5.0  8.8  13.8  20.1  23.0  26.2  25.4  20.6  14.2  11.7  4.7  11.6  

Grosimea medie a stratului de zăpadă (cm) 
19 10 4 - - - - - - - - 14  

Umiditatea relativă a aerului (% după higrometru) 
81 82 74 63 62 63 58 59 62 70 78 82 70 

Regimul vânturilor 
Direcţia N NE E SE S SV V NV Calm Total 
Frecvenţa (%) 29 8 2 4 13 12 4 10 18 100% 
Intensitatea (m/s) 4,2 2,8 1,8 2,9 3,8 3,2 2,8 3,8 -  
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Precipitaţiile

Valorile maxime şi minime ale precipitaţiilor anuale apar net distan-
ţate. Anii cei mai ploioşi au fost 1972 (778.9 mm) şi 1968 (790.8mm) iar ce-
le mai scăzute precipitaţii s-au înregistrat în anii 1945 (259.8mm) şi 1994 
(264.5 mm). 

. Din tabelul de mai sus se remarcă faptul că precipitaţii-
le lunare medii cele mai abundente se înregistrează în  luna iunie (74,7 mm) 
iar cele mai reduse în luna martie (24,1 mm). Un al doilea minim, se con-
semnează în luna octombrie după care, în noiembrie, se evidenţiază un ma-
xim secundar (34,3 mm). Succesiunea acestor valori este schiţată concludent 
în figura 3.3. 

În figura 3.4. sunt reprezentate sumele anuale ale ploilor înregistrate 
în 72 de ani (1941-2012). Analiza acestui şir lung de date relevă o tendinţă 
de ciclicitate de aproximativ 40 de ani, în care intervalul ploios alternează 
cu cel secetos. Media mobilă pe cinci ani, care  exprimă în mod concludent 
tendinţa de evoluţie a climei, sugerează că în perioada  1942-1957 a fost 
specific fenomenul de secetă iar în intervalul 1958-1984 precipitaţiile au de-
păşit media multianuală de 490 mm. Începând cu anul 1985 fenomenul de 
secetă s-a reinstalat tinzând să se continuă şi în prezent. 

Din examinarea frecvenţei precipitaţiilor anuale (tabelul 3.2.) se de-
duce că ponderea anilor excesiv de secetoşi (5,6%) este apropiată de ponde-
rea anilor excesiv de ploioşi (6,9%). Frecvenţa cea mai mare (38,9%) o au 
precipitaţiile anuale cuprinse în intervalul 500-600 mm.  

Tabelul 3.2    
Frecvenţa precipitaţiilor anuale în perioada 1941-2012 

 
Nr. Intervalul de precipitaţii Frecvenţa 
crt. anuale (mm) Ani % 
1. 200 - 300 5 6,9 
2. 300 - 400 15 20,8 
3. 400 - 500 12 16,7 
4. 500 - 600 28 38,9 
5. 600 - 700 8 11,1 
6. 700 - 800 4 5,6 

 
Temperatura aerului. Evoluţia temperaturii aerului, ilustrată în figura 

3.3. prin curba mediei multianuale, este marcată de un minim în luna ianua-
rie (-3.3 oC) şi un maxim în luna iulie (21.6 oC). Între aceste limite trecerea 
se face treptat. 
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Analiza valorilor lunare din intervalul 1941-2012 evidenţiază o me-
die multianuală de 9.9 oC, un minim de -11.5 oC din luna ianuarie 1942 şi un 
maxim de 25.5 oC în august 1946. Recordul de temperatură maximă absolu-
tă a fost de 39,7 oC şi s-a înregistrat la 25 iulie 1942. 

Aşa cum reiese din figura 3.5., media mobilă pe cinci ani indică o 
uşoară tendinţă de scădere a temperaturii aerului în intervalul 1950-1990, 
după care urmează o creştere de cca. 2oC până în anul 2012. 

Vânturile.

Din analiza figurii 3.2 
rezultă că vânturile cu frecvenţa 
cea mai mare sunt cele din direc-
ţia nord, nord-est şi nord-vest 
(47%) şi suflă preponderent în 
sezonul rece al anului. În restul 
timpului, cele mai frecvente sunt 
vânturile din direcţia sud şi sud-
vest. 

 73% din totalul acestora bat cu viteza medie de 2,4m/s 
fapt care accentuează caracterul 
secetos al zonei. 

   

Figura 3.2. Roza vânturilor 

 

Figura 3.3. Regimul mediu al precipitaţiilor şi temperaturii 
aerului la Staţia meteo Bârlad (1941-2012) 
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Figura 3.4. Precipitaţii anuale la Staţia meteo Bârlad (1941-2012) 

Figura 3.5. Temperaturi medii anuale la Staţia meteo Bârlad (1941-2012) 
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Aspecte privind solurile şi vegetaţia 

Solurile predominante în perimetrele experimentale luate în studiu 
sunt cernoziomurile şi solul cenuşiu de pădure pentru bazinul hidrografic 
Valea Ţarinei precum şi erodisolul pentru microbazinele Crâng I şi II şi po-
ligonul Pogana. 

Cernoziomurile cambice şi argilo-iluvuale s-au format în general pe 
depozite cu textură mijlocie sub influenţa variaţiei condiţiilor de climă şi 
vegetaţie caracteristice silvostepei, diferenţiindu-se în funcţie de intensitatea 
procesului de levigare. Ele se întâlnesc pe ambii versanţi ai Văii Ţarinei şi 
prezintă o fertilitate naturală ridicată datorită conţinutului relativ mare de 
humus (3 - 4,5%), azot (0,14 – 0,18%)  fosfor (0,12 - 0,16%) dar şi datorită 
proprietăţilor fizice favorabile cum ar fi: o bună structură glomerulară, tex-
tură luto-nisipoasă, etc. S-a constatat că fertilizarea cu îngrăşăminte a aces-
tor soluri aduce sporuri evidente de recoltă, mai ales în anii cu precipitaţii 
bogate (A Popa şi colab. - 1977, 1984). 

Solurile cenuşii s-au format pe depozite cu textură uşoară, în condiţi-
ile unei vegetaţii predominant lemnoase şi ocupă un areal restrâns situat în 
partea mai înaltă, de nord-vest a bazinului Valea Ţarinei în timp ce 
erodisolurile ocupă, de regulă, versanţii cu pante mai mari 20% din bazinul 
Crângul Nou.  

În tabelele 3.3.- 3.5. sunt prezentate câteva date privind morfologia 
şi proprietăţile fizico-chimice ale celor mai reprezentative profile de sol din 
perimetrele studiate. Majoritatea informaţiei provine din studiul pedologic 
efectuat la Staţiunea Perieni de Oficiul judeţean pentru studii pedologice şi 
agrochimice Iaşi în anul 1990. 

Tabelul 3.3. 
Profil pedologic pe versantul drept al V. Ţarinei, între perdelele forestiere  

Solul: cernoziom cambic tipic, moderat erodat, pe depozit loessoid. 
 
ORIZONTURI Ap Ah AB B1v B2v C1c

a 
C2c
a 

C3 

Adâncimi (cm) 0-20 20-30 35-45 45-60 75-90 105-
120 

130-
145 

160-
170 

Nisip grosier (2,0-0,2 mm)%  8,9 10,4 11,1 7,5 7,7 11,3 10,2 
Nisip fin (0,2-0,02 mm)%  40,6 45,2 43,7 39,1 48,0 50,7 51,7 
Praf (0,02-0,002 mm)%  27,6 23,2 23,6 29,2 21,5 16,9 17,9 
Argilă ( sub 0,002 mm)%  22,9 21,2 21,6 24,2 22,8 21,1 20,2 
Argilă fizică (sub 0,01 mm)%  40,2 36,4 37,3 42,3 35,5 31,1 30,7 
TEXTURA  LL* LL LL LL LL LL SM** 
Densitate aparentă (DA g/cm3) 1,32  1,40 1,48 1,49  1,47 1,50 
Porozitate totală (PT %) 50,8  47,8 44,8 44,2  45,2 44,1 
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Porozitate de aeraţie (PA%)   16,3 11,4 10,4  12,1 10,3 
Coef. de higroscopicitate 
(CH%)  6,3 7,0 7,6 7,2 5,2 4,9 5,2 

Coef. de ofilire (CO%)  8,07 7,47 7,61 8,52 8,03 7,44 7,12 
Capacitate de câmp (CC%)  22,6 22,5 22,6 22,7 22,6 22,5 22,5 
Capacitate totală(CT%) 38,5  34,1 30,3 29,7  30,7 29,4 
Capacitate de apă utilă (CU%)  14,53 15,03 14,99 14,18 14,57 15,06 15,38 
Capac. de cedare max.(CCD 
max%)   11,6 7,7 7,0  8,2 6,9 

Conductiv. hidraulică (K 
mm/oră) 13,01  12,29 7,23 5,96  7,23 3,13 

pH (în H2O) 6,25 6,35 6,98 6,95 7,70 8,60 8,70 8,75 
Carbonaţi (CaCO3, %) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,2 12,8 7,0 
Humus (%) 2,33 2,21 1,55 0,78 0,48    
Rezistenţă la penetrare 
(kgf/cm2) 13  19 23 25  25 30 

N total (%) 0,105 0,11 0,08      
P total (%) 0,039 0,035 0,030      
P mobil (ppm) 55 21 7      
K mobil (ppm) 80,2 85,9 91,6      
Baze de schimb (SB, me la 
100g sol.) 17,92   16,7  16,4   

Ca schimbabil (me la 100g sol.) 15,00   13,75  16,04   
Mg schimbabil (me la 100g 
sol.) 2,56   2,47  16,04   

K schimbabil (me la 100g sol.) 0,28   0,38  0,26   
Na schimbabil (me la 100g sol.) 0,08   0,10  0,10   
Na schimbabil (% din T) 0,4   0,5  0,6   
Hidrogen schimbabil  (SH, me) 4,10   1,75     
Cap. de schimb cationic (T, me) 22,02   18,45     
Grad de satur. în baze (V,%) 81,4   90,5  100   

*LL = lut mediu 
**SM = lut nisipos mijlociu 

 
Caractere morfologice 
 
Ap   0-22 cm. Lutos; negru (10YR2/1)în stare umedă şi cenuşiu în-

chis (10YR4/1) în stare uscată; structură slab dezvoltată - poliedrică 
subangulară medie şi mică; friabil în stare umedă, dur în stare uscată; slab 
plastic şi aderent; coprolite rare; rădăcini fine frecvente; trecere clară. 

At   22-32 cm. Lutos; negru (10YR2/1)în stare umedă şi cenuşiu în-
chis (10YR4/1) în stare uscată; structură distrusă de lucrările solului (hard-
pan); friabil ferm în stare umedă, dur în stare uscată; slab plastic şi aderent; 
coprolite rare; pori fini frecvenţi; trecere treptată. 
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AB   32-42 cm. Lutos; cenuşiu închis-cenuşiu foarte închis 
(10YR4/1) cu pete brun gălbui (10YR5/4) în stare uscată, structură bine 
dezvoltată poliedrică subangulară medie şi mică; friabil în stare umedă, dur 
în stare uscată; slab plastic şi aderent; coprolite şi cervotocine rare; fisuri fi-
ne frecvente; trecere treptată. 

Bv1   42-72 cm. Lutos; brun-brun închis (10YR4/3) cu cenuşiu închis 
(10YR4/1) în stare umedă şi brun gălbui (10YR5/4) cu cenuşiu (10YR5/1)în 
stare uscată; structură bine dezvoltată columnoidă prismatică medie şi mare; 
foarte ferm în stare umedă şi foarte dur în stare uscată; plastic şi adeziv; pori 
fini frecvenţi; coprolite şi culcuşuri de râme rare; trecere treptată. 

Bv2   72-100 cm. Lutos; brun gălbui închis (10YR4/4) în stare umedă 
şi brun gălbui (10YR5/4) în stare uscată; structură bine dezvoltată; plastic, 
adeziv; pori fini frecvenţi; crotovine rare; trecere netă lineară. 

Cca1   100-130 cm. Lutos; brun oliv deschis (2,5Y5/4) în stare ume-
dă şi cenuşiu bruniu deschis (2,5Y6/2) în stare uscată; neplastic, neaderent; 
pori fini şi foarte fini frecvenţi; efervescenţă puternică cu HCl; eflorescenţe, 
vinişoare şi pete mari albe de carbonat de calciu; trecere treptată. 

Cca2    130-150 cm. Lutos; oliv (5Y5/4) în stare umedă şi oliv pal 
(5Y6/4) în stare uscată; masiv; foarte friabil în stare umedă, dur în stare us-
cată; fin poros; neplastic, neaderent; efervescenţă puternică cu HCl; tubuleţe 
şi concreţiuni dure de carbonat de calciu frecvente; trecere treptată. 

C     150-180 cm. Luto-nisipos, asemănător cu precedentul cu deose-
birea că în masa orizontului carbonaţii sunt difuzi. 

Tabelul 3.4 
Profil pedologic pe culmea interfluvială dintre bazinul Valea Ţărnii şi bazi-

nul Crângul Nou. 
Sol cenuşiu, slab erodat, slab decarbonatat, pe luturi, lutonisipos. 

ORIZONTURI Ap A/B Bv C 
Adâncimi (cm) 5-25 35-50 55-75 85-105 

Nisip grosier (2,0-0,2 mm)% 14,5 13,8 7,9 12,5 
Nisip fin (0,2-0,02 mm)% 51,5 56,9 55,4 53,7 
Praf (0,02-0,002 mm)% 15,0 10,9 10,6 14,9 
Argilă ( sub 0,002 mm)% 19,3 18,4 26,1 18,9 
Argilă fizică (sub 0,01 mm)% 25,9 24,6 33,8 26,9 
TEXTURA LN LN LN LN 
pH (în H2O) 6,7 6,7 6,3 8,0 
Carbonaţi (CaCO3, %)    9,5 
Humus (%) 3,10 1,50   
N total (%) 0,141 0,074   
P mobil (ppm) 120 52   
K mobil (ppm) 306 322   
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Caractere morfologice 
 
Cp 0–14 cm. Textura nisipolutoasă, culoarea galben brunie, (10yR 6/6) 

cu pete ruginii (5y 4/8) în stare umedă astructurat, afânat, poros, rădăcini frec-
vente, face efervescenţă cu HCl, trecere treptată. 

Cl 14–53 cm. Textura nisipolutoasă, culoarea galben ruginie (75 y 
6/8) în stare umedă, astructurat, afânat, poros, rădăcini subţiri, face eferves-
cenţă slabă cu HCl, trecere treptată. 

C2 de la 53 cm în jos. Textura nisipolutoasă, culoarea galben albi-
cioasă (2,5 y 8/4) în stare umedă, astructurat, foarte afânat, porozitate mare,  
face efervescenţă puternică cu HCl. 
 

Tabelul 3.5. 
Profil pedologic în microbazinul Crâng I   

Erodisol tipic, slab carbonatic pe nisipuri, nisipolutos.  
 

ORIZONTURI Cp Cl C2 
Adâncimi (cm) 0-14 35-45 80-100 

Nisip grosier (2,0-0,2 mm)% 12,9 17,7 28,8 
Nisip fin (0,2-0,02 mm)% 69,3 63,6 62,5 
Praf (0,02-0,002 mm)% 6,3 6,3 5,7 
Argilă ( sub 0,002 mm)% 11,5 12,4 3,0 
Argilă fizică (sub 0,01 mm)% 14,3 16,0 6,9 
TEXTURA NL NL NN 
pH (în H2O) 7,8 7,9 8,0 
Carbonaţi (CaCO3, %) 1,9 0,5 7,5 
Humus (%) 0,5 0,5  
N total (%) 0,039 0,031  
P mobil (ppm) 88 68  
K mobil (ppm) 61 40  

 
Caractere morfologice 
 
Cp 0–14 cm. Textura nisipolutoasă, culoarea galben brunie, (10yR 6/6) 

cu pete ruginii (5y 4/8) în stare umedă astructurat, afânat, poros, rădăcini frec-
vente, face efervescenţă cu HCl, trecere treptată. 

Cl 14–53 cm. Textura nisipolutoasă, culoarea galben ruginie (75 y 
6/8) în stare umedă, astructurat, afânat, poros, rădăcini subţiri, face eferves-
cenţă slabă cu HCl, trecere treptată. 

C2 de la 53 cm în jos. Textura nisipolutoasă, culoarea galben albi-
cioasă (2,5 y 8/4) în stare umedă, astructurat, foarte afânat, porozitate mare,  
face efervescenţă puternică cu HCl. 
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În poligonul Pogana profilul dominant de sol, prezintă, de asemenea, 
caracteristici morfologice specifice erodisolului tipic, slab carbonatic, pe ni-
sipuri. 
Cp 0-25 cm - textură lutonisipoasă culoare brun gălbuie (10YR %) în stare 
umedă, slab structurat, slab adeziv, slab compact, poros, urme frecvente de 
rădăcini, face efervescenţă cu HCl, trecere treptată. 
C1 25-61 cm - textură lutonisipoasă, culoare galben oliv (7.5Y 6/8) în stare 
umedă, slab adeziv, slab compact, urme de rădăcini, face efervescenţă cu 
HCl, trecere treptată. 
C2 61-150 cm - textura nisipolutoasă, culoare galben deschis (25Y 8/4) în 
stare umedă, astructurat, afânat poros, urme de CaCO3, face efervescenţă cu 
HCl, urme de rădăcini. 

Determinările fizice şi chimice executate aici indică o variabilitate 
accentuată a proprietăţilor solului atât în plan orizontal cât şi în plan verti-
cal, consecinţă a degradării prin eroziune precum şi a intervenţiei antropice 
prin lucrări de modelare. Astfel, în primii 25 cm de sol, densitatea aparentă a 
oscilat între 1.3 si 1.4 g/cm3, capacitatea de câmp a prezentat valori între 
16.0 şi 20.0%, coeficientul de ofilire între 5.6 si 7.4%, conductivitatea hi-
draulică între 8.7 si 30.7 mm/ora, pH-ul între 6.4 şi 7.8, conţinutul de humus 
între 0.7 si 2.1%, etc. 

Din punct de vedere geobotanic, teritoriul analizat se încadrează în 
zona de silvostepă. Pădurea ocupă zona cea mai înaltă a interfluviului Ţarina 
- Tutova şi este formată din stejar, fag, arţar, carpen şi arbuşti (corn, soc ro-
şu şi negru, măceş, etc.). Cele două perdelele forestiere de protecţie de pe 
versantul stâng al Văii Ţarinei au în alcătuire diverse specii de stejar, sal-
câm, arţar, plop şi arbuşti.  

În privinţa vegetaţiei cultivate se poate afirma că aceasta are o struc-
tură impusă atât de cerinţele pieţii cât şi de necesitatea respectării regulilor 
de exploatare antierozională a terenurilor agricole. În acest sens, structura 
culturilor din poligoanele experimentale cuprinde cereale păioase, legumi-
noase, prăşitoare şi ierburi perene. 

3.1.2. Structura bazei de date 

Corectitudinea prognozelor efectuate cu ajutorul modelelor WEPP şi 
EPIC este condiţionată în mare măsură de calitatea informaţiilor despre teri-
toriul luat în studiu. 

Pentru un utilizator din Statele Unite introducerea datelor este o sar-
cină relativ uşoară întrucât modelele prezintă o interfaţă inteligentă ce per-
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mit accesarea rapidă a unor seturi întregi de date. Acestea sunt extrase din 
fişierele tematice anexate programului principal.  

Crearea bazei de date pentru perimetrele experimentale de la Staţiu-
nea Perieni a necesitat parcurgerea suplimentară a următoarelor etape:  

• inventarierea parametrilor de intrare ceruţi de model; 
- situaţia datelor existente (măsurate); 
- situaţia datelor lipsă. 

• efectuarea unui studiu comparativ între datele locale existente 
şi cele americane, în vederea estimării datelor lipsă. 

• introducerea pe calculator, în formatul specific fiecărui model, 
a valorilor măsurate în câmpurile experimentale. 

Figura 3.6. înfăţişează schematizat structura principalelor date de in-
trare şi ieşire ale modelelor WEPP şi EPIC. 
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Figura 3.6.   Principalii parametri de intrare şi ieşire ai  
modelelor WEPP şi EPIC 
 
 
INTRĂRI: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IEŞIRI :  
 
 
 
 
 

Date de relief 
- Suprafaţă, latitudine şi altitudine medie bazin hidrografic (EPIC); 
- Orientare, pantă, şi lungime versant (EPIC, WEPP); 
- Lungime, pantă reţea hidrografică (EPIC);   

Date privind vegetaţia 
- Rotaţia culturilor (EPIC, WEPP); 
- Coeficient de acoperire a solului cu plante 

şi reziduuri vegetale (EPIC, WEPP); 
- Înălţimea de tăiere la recoltare (EPIC, 

WEPP); 
- Dimensiunile plantei (coeficient) (EPIC, 

WEPP); 
- Ritm de creştere (EPIC, WEPP); 
- Distanţa între plante (EPIC, WEPP); 
- Adâncimea de pătrundere a rădăcinilor 

(EPIC, WEPP); 
- Temperatura critică de îngheţ (EPIC, 

WEPP); 
- Producţia în condiţii de stress (EPIC, 

WEPP); etc.   

Date privind lucrările solului: 
- Tipul lucrărilor (EPIC, WEPP); 
- Numărul lucrărilor (EPIC, WEPP); 
- Data executării lucrărilor (EPIC, WEPP); 
- Adâncimea de mobilizare a solului (EPIC, 

WEPP); 
- Nr. de elemente pentru combinator, semă-

nătoare, etc. (EPIC, WEPP); 
- Irigaţii (EPIC, WEPP); 
- Drenaj (EPIC, WEPP); 
- Fertilizare (EPIC);   
- Tratamente cu pesticide (EPIC); 

Date pedologice: 
- număr de orizonturi (EPIC, WEPP); 
- textură (EPIC, WEPP); 
- albedo (EPIC, WEPP); 
- erodabilitate (EPIC, WEPP); 
- densitate aparentă (EPIC, WEPP); 
- capacitate de câmp (EPIC, WEPP); 
- conţinut de materie organică (EPIC, 

WEPP); 
- conţinut de fragmente de roca (EPIC, 

WEPP); 
- capacitate de schimb cationic (EPIC, 

WEPP); 
- Concentraţie de N organic, nitraţi, fosfor 

mobil, fosfor organic, carbon organic, car-
bonat de calciu, reziduuri vegetale, etc. 
(EPIC)  

- Scurgerea lichidă la suprafaţa solului (EPIC, WEPP); 
- Eroziunea (desprinderea maximă şi medie, depunerea maximă şi medie) 

(EPIC, WEPP); 
- Eroziunea eoliană (EPIC); 
- Producţia de sedimente (WEPP); 
- Greutate specifică sedimente  (WEPP); 
- Granulometrie sedimente (WEPP); 
- Evapotranspiraţia (EPIC); 
- N  si P pierdut prin scurgerea lichidă şi solidă (EPIC); 
- N si P preluat de plante (EPIC); 
- Producţia agricolă (EPIC); 
- Cantitatea de biomasă (EPIC); 
- Reziduuri vegetale în sol şi la suprafaţa solului (EPIC),etc. 

Date climatice 
- înălţime precipitaţii (EPIC, WEPP)  
- durata ploii (EPIC, WEPP); 
- intensitatea medie a ploii (WEPP); 
- intensitatea nucleului torenţial (WEPP); 
- temperaturi maxime şi minime (EPIC, 

WEPP); 
- temperatura punctului de rouă (WEPP); 
- vânt - viteza şi direcţie (EPIC, WEPP); 

radiaţie solara (WEPP). 
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3.1.3. Asimilarea de date 

În tabelele 3.6. şi 3.7. sunt examinate, pentru fiecare model în parte, 
toate datele de intrare. Pentru modelul WEPP subliniem că 73% din totalul 
acestora se încadrează în categoria parametrilor obţinuţi prin măsurători di-
recte, efectuate în câmpurile experimentale. Restul de 16% au fost asimilate 
din baza de date a SUA, după identificarea unor similitudini cu clima şi so-
lurile din Podişul Bârladului. De asemenea, din totalul celor 91 de parametri 
de care modelul EPIC are nevoie pentru simulare, 58% reprezintă datele 
măsurate local, restul de 42% fiind asimilate. 

Pentru viitor se preconizează ca ponderea datelor locale să crească 
simţitor. Aceasta se va realiza pe următoarele căi: dotarea cu aparatură au-
tomată de monitorizare a parametrilor climatici, de analiză în teren şi labora-
tor a însuşirilor fizico-chimice ale solului, introducerea şi generalizarea sis-
temului informatic geografic (GIS), accesul la bazele de date de profil din 
România, etc. 

Tabelul 3.6 
Date de intrare WEPP. 

Nr. 
crt. 

Date intrare Date măsura-
te 

Date  
asimilate 

Total 

1 Climă 19 1 20 
2 Relief 5 0 5 
3 Vegetaţie 13 8 21 
4 Sol 14 4 18 
5 Lucrări mecanice sol 4 7 11 
 TOTAL 55 20 75 
  73% 27% 100% 

Tabelul 3.7. 
Date de intrare EPIC 

Nr. 
crt. 

Date intrare Date măsura-
te 

Date  
asimilate 

Total 

1 Generale 16 2 8 
2 Climă 9 11 20 
3 Sol, relief 25 2 27 
4 Vegetaţie 13 11 24 
5 Fertilizări, amendamente, 

irigaţii, drenaj, etc. 
6 5 11 

6 Lucrări mecanice sol 4 7 11 
 TOTAL 53 38 91 
  58% 42% 100% 
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Asimilarea datelor lipsă din fişierele de intrare aferente Staţiunii Pe-

rieni s-a realizat conform unui amănunţit studiu comparativ. 
Privitor la climă, s-au analizat prin metode analitice şi grafice, înre-

gistrările efectuate în 1079 staţii meteorologice de pe întreg teritoriul State-
lor Unite al Americii. În final s-au reţinut 12 cazuri care au prezentat ase-
mănări evidente cu clima din Podişul Bârladului. Tabelul 3.8 arată că la sta-
ţia meteorologică North Platte - Nebraska, valorile precipitaţiilor medii mul-
tianuale (498 mm) şi temperaturii medii multianuale (9,7oC) se apropie cel 
mai mult de înregistrările de la Bârlad (492 mm, 9,7 oC). Valori asemănătoa-
re se mai evidenţiază la staţiile Dodge City - Kansas, Grand Island - Ne-
braska şi Huron - Sidney. În figura 3.7. se relevă faptul că, deşi la North 
Platte şi Bârlad precipitaţiile medii multianuale sunt apropiate ca valoare, 
distribuţia lunară prezintă diferenţe semnificative. Astfel, în vreme ce la 
Bârlad ploile din sezonul rece însumează lunar 20-35 mm, majoritatea staţii-
lor americane indică valori ce se plasează sub 20mm. În schimb maximul 
pluviometric din luna iunie este mai pronunţat în Marile Câmpii din SUA 
faţă de cel din Podişul Bârladului. Graficul temperaturii din figura 3.8. ilus-
trează o asemănare evidentă privind alura curbelor analizate. În acest sens, 
la toate staţiile se remarcă existenţa unui punct de maxim în luna iunie şi a 
unui minim în luna ianuarie. 

În concluzie, analiza comparativă a datelor climatice din ţara noastră 
şi a celor din străinătate oferă şansa completării fişierelor de intrare ale mo-
delelor WEPP şi EPIC cu informaţii care lipsesc, fără ca prin aceasta preci-
zia simulării să scadă prea mult.   

Fişierele climatice ale modelului WEPP înglobează valorile zilnice 
ale următorilor parametri: înălţimea precipitaţiilor (mm), durata ploii (ore), 
raportul dintre durata nucleului torenţial şi durata totală a ploii, raportul din-
tre intensitatea nucleului şi intensitatea medie a ploii, temperatura maximă şi 
minimă a aerului (Co), radiaţia solară (lu/zi), viteza (m/s) şi direcţia vântului 
(gr. faţă de N), temperatura punctului de rouă (Co). 

În tabelul3.9. este prezentat un model de fişier climatic ce conţine în 
prima parte valori medii ale parametrilor iar în cea de-a doua înregistrările 
zilnice. 

Tabelul 3.9. 
Date climatice înregistrate la staţia meteorologică Bârlad 

 
Latit.     Longit.        Cota (m) Ani obs.  An start  Nr. ani simulare. 
    27.38    47.14         210          40           89              5 
Mediile temperaturilor lunare maxime (C) 
   1.5    3.8    9.7  17.1  23.0  27.9  29.7  28.8  25.3  19.0  10.5    3.9 
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Mediile temperaturilor lunare minime (C) 
  -6.7  -4.8    0.7    6.3  11.8  17.0  19.4  18.1  13.8    7.5    1.5   -3.7 
Mediile radiaţiei solare lunare  
 144   213   316   396   488   543   541   490   405   293   177   132  
Mediile precipitaţiilor lunare (mm) 
  27.2  27.7  23.0  38.5  56.7  80.8  62.1  46.7  38.0  28.9  36.4  27.8 
   zi luna an prcp   dur.   tp      ip     tmax    tmin    rad    v-vit   v-dir    t.pt.ro                
 (mm)   (h)                         (C)        (C) (lu/zi)  m/sec  gr           (C) 
    1   1   89  0.90  0.90 1.00   1.00   6.80     0.10  62.36  6.29  290.38   -4.98 
    2   1   89  0.60  0.70 1.00   1.00   0.40   -9.60 108.91  6.76 275.38 -10.14 
    3   1   89  0.00  0.00 0.00   0.00  -2.20 -14.40 168.35  3.85 127.38 -20.67 
    4   1   89  0.00  0.00 0.00   0.00   6.10   -2.60 135.26  6.83 296.05 -19.98 
    5   1   89  0.00  0.00 0.00   0.00   5.30   -4.50 117.16  5.89 261.87   -2.17 
    6   1   89  0.00  0.00 0.00   0.00   1.00   -6.40 112.19  7.00 268.84   -1.14 

 
Fişierele cu informaţiile privitoare la însuşirile fizice şi chimice ale 

solului sunt structurate pe un număr de 4-6 orizonturi cu grosimile cuprinse 
între 200 şi 300cm. Acestea au avut în vedere caracterizarea tipurilor de sol 
prin intermediul următoarelor categorii de parametri: 

a) fizici: alcătuire granulometrică(%), densitate(g/cm3), densitate 
aparentă (g/cm3), porozitate totală (%), porozitate de aeraţie(%), coeficient 
de higroscopicitate (%), coeficient de ofilire (%), conductivitate hidraulică 
(mm/h), capacitate de câmp pentru apă 

b) chimici: pH, conţinut de humus, carbonaţi, azot, fosfor, potasiu, 
capacitate de schimb cationic. 

Fişierele ce înglobează date referitoare la plantele cultivate descriu 
un număr relativ mare de parametri dintre care mai importanţi sunt următo-
rii: coeficient de acoperire a solului cu vegetaţie, coeficientul de acoperire 
cu resturi vegetale (mulch), înălţimea de tăiere la recoltare, coeficienţi pri-
vind dimensiunile plantei şi a ritmului de creştere, distanţa între rânduri, 
adâncimea de pătrundere a rădăcinilor, temperatura critică de îngheţ, pro-
ducţia vegetală în condiţii de stres, etc. 

Fişierele aferente lucrărilor solului conţin informaţii despre: tipul, 
numărul şi data executării lucrărilor agricole, adâncimea de mobilizare a so-
lului, coeficientul de rugozitate finală, numărul de elemente active instalate 
pe un utilaj agricol, etc. 
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Tabelul 3.8. 
Precipitaţiile şi temperaturile medii multianuale înregistrate la Staţia meteorologică Bârlad 

  şi la câteva staţii cu regim climatic asemănător din SUA   
Staţia meteorologică  IAN FEB MAR APR MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOI DEC Tot/Med 

BARLAD P (mm) 25,6 26,4 24 38,3 55,2 79,7 60,2 48,2 39,5 30 36,2 28,7 492 
Altit.(m) 150 T (gr.C) -3,2 -1,4 3,1 9,9 16 19,5 21,3 20,9 16,3 10,3 4,3 -0,6 9,7 
1 CO Denver P (mm) 13 20,6 31,7 40,7 68,6 44,4 48,9 35,7 31,1 27,8 18,7 12,2 393,4 
Altit.(m) 1610 T (gr.C) -1,9 -0,3 2,4 8,0 13,4 19,1 22,7 21,9 17,2 10,7 3,1 -0,2 9,7 
2 KS Dodge City P (mm) 9,4 13,0 31,4 34,9 83,3 76,5 80,1 60,0 48,5 33,8 12,8 12,4 496,1 
Altit.(m) 1610 T (gr.C) -0,9 1,6 5,9 12,1 17,2 23,1 26,6 25,9 21,0 14,3 5,9 0,8 12,8 
3 MN Duluth P (mm) 27,0 21,5 40,0 64,3 84,6 102,6 94,7 92,8 80,6 55,8 42,9 38,7 745,5 
Altit.(m) 435 T (gr.C) -13,0 -11,8 -6,0 2,8 9,5 14,9 18,6 17,6 12,3 7,0 -2,6 -10,0 3,3 
4 MN Minn-St. Paul P (mm) 17,3 20,7 45,5 51,7 86,4 96,7 99,0 85,4 67,5 47,7 28,6 24,3 670,8 
Altit.(m) 254 T (gr.C) -10,9 -9,1 -2,6 6,8 14,0 19,3 22,4 21,1 15,8 9,4 -0,5 -7,8 6,5 
5 MT Great Falls P (mm) 24,2 20,8 22,4 34,6 65,3 77,2 28,1 28,9 26,1 19,3 20,3 18,1 385,3 
Altit.(m) 1116 T (gr.C) -5,5 -4,6 -0,8 6,4 11,6 15,5 20,8 19,3 14,1 8,6 1,3 -2,6 7,0 
6 ND Bismarck P (mm) 14,3 11,8 15,5 36,1 60,5 86,5 53,9 46,1 30,3 15,3 13,7 12,2 396,2 
Altit.(m) 502 T (gr.C) -12,7 -10,7 -3,0 6,2 12,6 17,9 22,3 20,7 14,7 7,6 -2,0 -9,2 5,4 
7 ND Williston P (mm) 15,3 14,0 13,2 32,5 43,4 72,9 49,3 37,3 30,4 16,1 12,4 13,3 350,1 
Altit.(m) 578 T (gr.C) -12,2 -10,3 -3,1 6,1 12,5 17,2 21,6 20,0 14,0 7,5 -2,1 -9,1 5,2 
8 NE Grand Island P (mm) 12,2 20,4 31,1 65,3 95,3 106,6 74,4 66,4 59,5 25,4 11,6 15,9 584,1 
Altit.(m) 561 T (gr.C) -5,0 -2,4 3,1 10,5 16,2 22,0 26,1 24,6 19,3 12,2 3,1 -2,8 10,6 
9 NE North Platte P (mm) 9,5 13,9 22,4 42,9 87,5 104,0 73,8 50,9 47,3 24,1 11,3 10,4 498,0 
Altit.(m) 845,0 T (gr.C) -4,4 -1,9 2,4 9,3 14,9 20,4 24,3 23,1 17,6 10,9 2,7 -2,7 9,7 
10 SD Huron P (mm) 9,6 21,4 23,9 48,3 69,2 97,7 59,2 53,7 38,2 34,3 16,0 15,9 487,4 
Altit.(m) 390 T (gr.C) -10,3 -8,0 -0,2 8,0 14,4 20,1 24,1 22,7 17,1 10,0 0,3 -6,9 7,6 
11 SD Rapid City P (mm) 9,4 18,4 24,7 49,7 70,4 85,8 53,4 35,8 28,5 17,5 12,3 11,5 417,4 
Altit.(m) 964 T (gr.C) -6,1 -4,5 -0,4 6,9 12,6 17,6 22,4 21,6 15,8 9,5 1,8 -3,5 7,8 
12 TX Amarillo P (mm) 11,6 14,2 21,6 26,8 69,5 91,4 73,5 69,3 42,5 37,0 13,0 14,9 485,3 
Altit.(m) 964 T (gr.C) 2,6 5,1 8,6 14,2 19,2 25,0 27,0 26,4 22,1 15,8 7,8 4,0 14,8 
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Figura 3.7 Regimul mediu anual al precipitaţiilor la Bârlad şi 
la staţiile meteo cu climat asemănător din SUA 

Figura 3.8 Regimul termic anual la Bârlad şi la staţiile meteo 
cu climat asemănător din SUA 
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3.1.4. Măsurători, analize şi instrumente utilizate pentru crearea bazei de date 
la CCDCES Perieni 

O bună parte din analizele de sol au fost executate la Staţiunea Peri-
eni. Cele mai dificile au fost efectuate de instituţii specializate precum Insti-
tutul de Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie Bucureşti, Oficiul jude-
ţean pentru studii pedologice şi agrochimice Iaşi, etc. 

În figura 3.9. se prezintă schema principalelor măsurători şi analize 
utilizate la întocmirea bazei de date a modelelor WEPP şi EPIC. Se remarcă 
prin importanţa lor măsurătorile topografice, climatice, hidrologice, hidro-
geologice şi agrotehnice.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alte măsurători şi analize privind proprietăţile solului au fost efectu-

ate în câmp şi laborator. 
Dintre instrumentele mai frecvent utilizate în câmpurile experimen-

tale evidenţiem următoarele: 

 
Figura  3.9.   Principalele măsurători şi analize efectuate  

la CCDCES Perieni  
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- set cu cilindri metalici şi aparat cu balon de cauciuc pentru deter-

minarea în teren a densităţii aparente (Eijkelkamp-Olanda, (foto 1 
şi 2); 

- penetrometru manual cu conuri (Eijkelkamp-Olanda, (foto 3); 
- aparat pt. măsurarea  rezistenţei la forfecare a solului (foto 4) 
- set foraj manual pentru adâncimi până la 7 m (Eijkelkamp-Olanda, 

foto 5); 
- Echipament de monitorizare a umidităţii solului pe profil 

(Eijkelkamp-Olanda, foto 6); 
- dispozitive pentru măsurarea permeabilităţii pentru apă a solului 

(foto 7); 
 
3.2. Testarea modelelor: 

3.2.1. Compararea datelor simulate de WEPP cu cele măsurate la 
parcelele pentru controlul scurgerilor 

Studiile privind scurgerea şi eroziunea la CCDCES Perieni au un ca-
racter de lungă durată şi pot fi grupate în două etape. Astfel, prima etapă cu-
prinde perioada 1958-1970 în care se evidenţiază preocupările datorate lui 
A. Popa (1979, 1984) A.Luca (1977), etc. 

După 1970 urmează etapa a doua desfăşurată sub forma unui moni-
toring staţionar, permanent, prin metoda parcelelor de controlul scurgerilor. 
Din această etapă se remarcă rezultatele obţinute de M. Moţoc şi I. Ioniţă 
(1983 şi 1995), I. Ioniţă şi O. Ouatu (1985, 1990). 

Dispozitivul experimental actual a fost înfiinţat pe versantul stâng al 
Văii Ţarinei, în anul 1970, prin amenajarea unui set iniţial de opt parcele cu 
dimensiunile de 4 x 25m (S = 100 m2). Versantul are expoziţie vestică, pan-
ta medie de 12% şi pe soluri molice (cernoziom cambic, lutos, slab erodat). 
În foto 8 se prezintă o imagine de ansamblu a perimetrului ce cuprinde par-
celele de scurgere, în foto 9 se înfăţişează parcelele cu porumb, grâu şi 
bromus, în foto 10 se prezintă parcela cu soia iar în foto 11 se pot observa 
şiroiri pe parcela martor de 150m2 provocate de o ploaie torenţială.  

Apa scursă s-a măsurat prin metoda volumetrică utilizându-se bazine 
colectoare cu partitoare de debit de tipul divizoarelor simple, fără contracţie 
laterală. În foto 12-15 sunt redate asemenea bazine de dimensiuni diferite, 
dispuse în cascadă. Cantitatea de sol erodat s-a estimat prin măsurarea turbi-
dităţii medii a apei din bazinele de colectare. Parcelele au fost cultivate cu 
grâu, porumb, fasole, in şi bromus iar varianta martor a fost considerată 
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Foto 1 şi 2  Echipamente pentru determinarea în teren a 
greutăţii volumetrice a solului - Eijkelkamp, Olanda 

Foto 3 Set pt. măsurarea 
rezistenţei la penetrare statică 
pe con a solului - Eijkelkamp 

 

Foto 4 Aparat pt. măsurarea  
rezistenţei la forfecare a 

solului - Eijkelkamp, Olanda. 
 

Foto 5 Set foraj manual Hmax = 7m,  
Eijkelkamp, Olanda 

 

Foto 6  Echipament de monitorizare a 
umidităţii solului pe profil - Eijkelkamp, 

Olanda. 
 

 
Foto 7 Măsurători asupra 

însuşirilor solului în Valea 
Ţărnii. 
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Foto 8  Parcele pentru controlul scurgerilor 

la CCDCES Perieni 
Foto 9  Parcele cu porumb, grâu şi bromus 

Foto 11  Şiroiri pe parcelele martor 

 
 
 Foto 10 Parcela de 100m2 cu soia 
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Foto 12  Construcţii aval de parcele unde 
se amplasează bazinele colectoare 

Foto 14  Bazine colectoare pentru parcela cu  
porumb nefertilizat 

         Foto 15  Bazine pline cu apă şi sol scurse de pe 
parcela martor de 150 m2 

Foto 13  Bazine colectoare dispuse în cascadă 
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fâşia întreţinută ca ogor negru permanent. Foto 13-15 reflectă situaţii relativ 
obişnuite când apa scursă, laolaltă cu sedimentele, se acumulează în bazine-
le colectoare.  

Analiza comparativă între datele simulate şi cele măsurate s-a efec-
tuat pe un interval reprezentativ de patru ani cuprins între 1989 şi 1993. 
Alegerea unei perioade mai îndelungate ar fi impus prelucrarea unui volum 
foarte mare de date fără a obţine o creştere semnificativă a preciziei simulă-
rii. În perioada amintită, conform studiilor efectuate de I. Ioniţă, s-au evi-
denţiat 44 de ploi care au produs scurgeri. Ele au variat între 3,4 mm (ploaia 
din 28.05.1991 ce a produs o scurgere de 3,05 l/m2 şi o pierdere de sol de 
0,008 kg/m2, la parcela cu ogor) şi 59,7 mm (ploaia din 12.09.1993 ce a 
produs scurgeri la toate parcele). 

Informaţii detaliate asupra precipitaţiilor s-au obţinut prin prelucra-
rea pluviogramelor înregistrate cu dispozitivele prezentate în foto 10 ce sunt 
instalate în vecinătatea parcelelor pentru controlul scurgerilor. Restul datelor 
climatice au fost preluate de la Staţia meteo Bârlad.  

În tabelul 3.10 sunt redate rezultatele prelucrării statistico - matema-
tice privitoare la valorile măsurate şi simulate. Analiza datelor  s-a efectuat 
atât global cât şi pentru fiecare cultură în parte.  

Tabelul 3.10. 
Ecuaţiile de regresie liniară pentru scurgere şi eroziune măsurate la 

parcele standard şi simulate cu programul WEPP, în perioada 1989-93. 
Cultura Pierderi de 

apă şi sol 
Nr. 

elem. 
Coeficientul de 

corelaţie R 
Ecuaţia de regresie  

liniară 
Ogor Apă 49 0,796 Y = -0,125 + 0,744 X 
 Sol 49 0,741 Y = 0,213 + 0,881 X 
Porumb Apă 23 0,899 Y = 0,636 + 0,825 X 
 Sol 23 0,857 Y = -0,074 +0,763 X 
Porumb  Apă 18 0,864 Y = 0,494 + 0,868 X 
Nefertilizat Sol 18 0,865 Y = -0,069 + 19.496 X 
Grâu Apă 19 0,347 Y = -0,232 + 0,079 X  
 Sol 19 0,712 Y = 0,003 + 0,192 X 
In Apă 15 -0,306 Y = 3.101 + 0,410 X 
 Sol 15 0,061 Y = 0,240 + 0,290 X 
Fasole Apă 19 0,993 Y = 0,042 + 0,995 X 
 Sol 19 0,842 Y = 0,244 + 0,711 X 
Bromus an I Apă 15 0,730 Y = 0,072 + 0,600 X 
 Sol 15 0,943 Y = -0,031 + 6.138 X 
Bromus an II Apă 7 0,494 Y = 0,490 + 0,219 X 
 Sol 7 0,546 Y = -0,0003 + 0,379 X 
TOTAL Apă 177 0,604 Y = 0,258 + 0,479 X 
 Sol 177 0,808 Y = 0,08 + 0,957 X 
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a) Scurgerea la suprafaţa solului 
 
La parcelele cu ogor s-au înregistrat 49 de evenimente privind scur-

gerea. Coeficientul de corelaţie R = 0,796 indică o legătură bună între şiruri-
le de valori măsurate şi cele simulate, iar distribuţia norului de puncte, cum 
se observă în figura 3.10., este relativ strânsă. Faţă de cazul ideal când valo-
rile simulate ar coincide cu cele măsurate iar punctele de pe grafic s-ar situa 
pe diagonala ce trece prin origine (y = a + bx;  a = 0, b = 1), ecuaţia dreptei 
de regresie (Y = -0,125 + 0,744 X) prezintă o uşoară supradimensionare a 
valorilor simulate faţă de cele măsurate. 

De observat că, deşi în zilele de 8.03.1993, 15.03.1993 şi 18.03.1993 
nu au căzut precipitaţii, prin simulare, au rezultat valori ale scurgerii de 
15.6l/m2, 22.7 l/m2 respectiv 2.6 l/m2, în timp ce la parcele de control nu s-
au înregistrat scurgeri. Explicaţia constă în faptul că, pe fondul acumulării 
unui strat de zăpadă destul de gros, la mijlocul lunii martie 1999 s-au înre-
gistrat valori ale temperaturii de până la 9oC. Topirea rapidă a zăpezii de pe 
versanţi a avut ca urmare apariţia unor scurgeri care s-au manifestat îndeo-
sebi în treimea inferioară a versantului. Nu acelaşi lucru s-a întâmplat şi la şi 
la parcele experimentale unde, pe lungimea relativ mică a acestora, nu s-au 
produs scurgeri de suprafaţă. Se relevă prin aceasta unul din neajunsurile 
experimentării pe parcelele mici care, totuşi, nu influenţează semnificativ 
precizia măsurătorilor. 

La parcelele cu porumb s-au înregistrat 23 de elemente de calcul. 
Coeficientul de corelaţie R=0,899 arata o legătură bună între şirurile de va-
lori măsurate şi simulate, iar ecuaţia de regresie Y = 0,636 + 825 X reflectă 
o uşoară subdimensionare a valorilor simulate în intervalul 0 - 5 l/m2 şi o 
mică supradimensionare în intervalul 5-35 l/m2. Cazul este ilustrat în figura 
3.11. 

La bromus anul I, pentru un şir de 15 evenimente, coeficientul de co-
relaţie R=0,730 arată o legătură mai slabă decât la porumb şi ogor, iar ecua-
ţia de regresie Y=0,072+0,600 X indică o supradimensionare a valorilor si-
mulate. 

La fasole, pentru cele 19 evenimente studiate s-a obţinut cea mai bu-
nă legătură între şirurile de valori calculate (R=0,993) iar ecuaţia de regresie 
Y = 0,042 + 0,995 X are pantă foarte apropiată de valoarea 1,0 fapt ce ex-
primă o legătură puternică între valorile studiate. 

Pentru grâu coeficientul de corelaţie R = 0,347 reflectă o legătură 
slabă, iar pentru in, legătura între variabile este foarte slabă. (R = -0,306). 
Abaterile mari dintre valorile măsurate şi cele simulate la grâu şi bromus 
anul II se explică astfel: la aceste culturi ce oferă o protecţie bună a solului  
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Figura 3.10. Scurgerea la suprafaţa solului la parcelele cu ogor negru 
permanent 

Figura 3.11. Scurgerea la suprafaţa solului la parcelele cu porumb 
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Figura 3.12. Scurgerea la suprafaţa solului la parcelele cu ogor, po-
rumb, grâu, in ulei şi bromus 

Figura 3.13. Eroziunea la parcelele cu ogor negru permanent 
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