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Figura 3.25. Diferenţierea unor factori asupra 
scurgerii solide medii anuale 

Figura 3.26. Ponderea unor factori privind influenţa 
asupra scurgerii solide maxime 
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3.3.1. Stabilirea scenariilor de simulare 
Simulările cu modelele WEPP şi EPIC s-au efectuat conform unor 

scenarii prestabilite. Pentru a optimiza volumul de muncă M. Moţoc şi N. 
Popescu (1996), sugerează ca acestea să cuprindă doar trei categorii de pa-
rametri: structura de culturi, tipul de lucrării antierozionale şi tipul fertiliză-
rii.  

Codificarea scenariilor s-a făcut după cum urmează:   
 
Codul structurilor de culturi; 

- 75% porumb + 25% grâu; 
- 50% porumb + 50% grâu; 
- 40% porumb + 40% grâu + 20% lucernă; 
- 33% porumb + 33% grâu + 33% mazăre; 
- 30% porumb + 20% mazăre + 20% grâu + 30% lucer-

nă. 
Codul lucrărilor de combatere a eroziunii solului; 

- Lucrări orientate pe direcţia deal - vale; 
- Lucrări orientate pe contur; 
- Terase banchetă. 

 
Codul fertilizării: 

- Nefertilizat; 
- Fertilizat 

 
Numărul de scenarii, ce pot rezulta din toate combinaţiile corespun-

zătoare celor trei tipuri de coduri, este de 30. În tabelul 3.14. sunt redate 
numai acele scenarii care prezintă o relevanţă practică mai mare. 

Tabelul 3.14. 
Scenariile utilizate pentru prognozarea pierderilor de sol la Staţiunea Perieni 

 
Cod  Structura culturilor Lucrări CES Fertiliza-

re 
Valea Ţărnii 
1.1.1. Porumb 75%, grâu 25% deal-vale fără 
2.1.1. Porumb 50%, grâu 50% deal-vale fără 
2.2.1. Porumb 50%, grâu 50% culturi în fâşii fără 
2.2.2. Porumb 50%, grâu 50% culturi în fâşii fertilizat 
2.3.2. Porumb 50%, grâu 50% Agroterase fertilizat 
3.3.2. Porumb 33%, grâu 33%, mazăre, 

33% 
Agroterase fertilizat 
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4.3.2. Porumb 30%, fasole 20%, grâu 20%, 
lucernă 30% 

Agroterase fertilizat 

Bechet 
1.1.1. Porumb 75%, grâu 25% deal-vale fără 
2.1.1. Porumb 50%, grâu 50% deal-vale fără 
2.3.1. Porumb 50%, grâu 50% terase banchetă fără 
2.3.2.c Porumb 50%, grâu 50% terase banchetă 

lucr.convenţion. 
fertilizat 

2.3.2.n Porumb 50%, grâu 50% terase banchetă 
no tillage 

fertilizat 

3.3.2.c porumb 33%, grâu 33%, mazăre, 33% terase banchetă 
lucr.convenţion. 

fertilizat 

4.3.2.n porumb 20%, mazăre 20%, grâu 30%, 
bromus, 30% 

terase banchetă 
no tillage 

fertilizat 

 
Dintre scenariile analizate, unele şi-au găsit materializarea în secto-

rul de dezvoltare al Staţiunii Perieni. Astfel, condiţiile de aplicare a scenari-
ului 432 în Valea Ţărnii sunt ilustrate convingător în foto 18-21 unde pot fi 
identificate: sistemul de culturi în fâşii, reţeaua drumurilor de exploatare 
agricolă, perdelele forestiere de protecţie, etc. Foto 22-25 înfăţişează 
microbazinul Crâng I (poligonul experimental Bechet) unde s-a aplicat sce-
nariul 432n. Reamintim că, în poligonul Pogana din bazinul Tutovei, s-a 
aplicat o rotaţie trienală de culturi ce corespunde scenariului 332c. 

 
3.3.2. Delimitarea unităţilor omogene de exploatare -  amenajare 

antierozională 
 

Modelele WEPP şi EPIC au fost concepute să opereze cu suprafeţe 
de teren relativ omogene din punct de vedere al caracteristicilor reliefului, 
solului, vegetaţiei şi lucrărilor antierozionale. În consecinţă, perimetrele ex-
perimentale de la Staţiunea Perieni au fost divizate, virtual, în unităţi omo-
gene de exploatare - amenajare, după cum s-au respectat următoarelor crite-
rii: 

- să aparţină unui singur proprietar; 
- să fie delimitate de elemente organizatorice reprezentate prin 

drumuri de exploatare, sau alte folosinţe; 
- să se încadreze în aceeaşi categorie de pantă şi lungime a ver-

santului; 
- să cuprindă o singură categorie de sol. 
- să dispună de un sistem unitar de amenajare antierozională. 
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Foto18. Amenajare antierozională complexă în 
bazinul superior Valea Ţărnii Foto 19. Perdele forestiere de protecţie 

antierozională în V.Ţărnii 

Foto 20. Sistemul antierozional de cultură în 
fâşii şi agroterase în V.Ţărnii 

Foto 21. Drum de exploatare agricolă cu 
taluz amonte înierbat 
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Foto 25. Sistem de terase banchetă în 
poligonul Bechet 

Foto 24. Sistem de agroterase în poligonul 
Bechet  

 

 

 

 

Foto 23. Sistemul antierozional de 
cultură în fâşii în poligonul Bechet 

Foto 22. Microbazinul Crâng I- poligonul 
Bechet 
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Uneori, în scopul evitării unei fragmentari exagerate a teritoriului ce 
ar fi mărit volumul calculelor, o parte dintre condiţiile amintite au fost omi-
se deliberat, fără a determina o creştere corespunzătoare a preciziei simulă-
rii. 

Pe baza acestor principii, suprafaţa de 258 ha a perimetrului experi-
mental Valea Ţărnii a fost împărţită în 36 unităţi de exploatare - amenajare 
antierozională. Acestea, în bună parte, s-au suprapus peste unităţile existente 
în teren, reprezentate de sistemul antierozional complex (culturi în fâşii, 
agroterase, perdele de protecţie) redat figura 3.27. În poligoanele Bechet 
(29ha) şi Pogana (9,2 ha) s-au delimitat 20, respectiv 7 unităţi teritoriale, ce 
au fost reprezentate analitic în tabelul 3.15 şi grafic, în figurile 3.28. şi 3.29. 

Tabelul 3.15. 
Unităţile de exploatare - amenajare din perimetrele experimentale  
Valea Ţărnii, Bechet (b.h. Crângul Nou) şi Pogana (b.h. Tutova) 

Nr. 
crt. 

Cod 
unitate 

Supr. 
(ha) 

Nr. 
crt. 

Cod uni-
tate 

Supr. 
(ha) 

Nr. 
crt. 

Cod 
unitate 

Supr. 
(ha) 

Valea Ţărnii 
1 A27_1 25,0 13 A29_2 11,7 25 A33_2 6,5 
2 A27_2 24,0 14 A29_3 11,4 26 A33_3 7,8 
3 A27_3 4,1 15 A29_4 13,5 27 A33_4 12,9 
4 A27_4 15,0 16 A29_5 14,0 28 A33_5 29,7 
5 A27_5 9,0 17 A29_6 14,7 29 A33_6 23,6 
6 A28_1 16,5 18 A30_1 21,4 30 A34_1 7,5 
7 A28_2 19,1 19 A30_2 23,2 31 A34_2 7,0 
8 A28_3 20,0 20 A31_1 17,6 32 A34_3 7,5 
9 A28_4 31,7 21 A31_2 17,6 33 A34_4 5,5 

10 A28_5 21,0 22 A32_1 17,8 34 A34_5 9,8 
11 A28_6 20,8 23 A32_2 17,8 35 Pd_1 2,7 
12 A29_1 23,4 24 A33_1 4,5 36 Pd_2 2,7 
   Total bazin superior                    258,0 ha 
   Total bazin mijlociu + superior  538,0 ha 

Bechet 
1 B1 6,00 8 B8 0,80 15 C8 1,28 
2 B2 3,19 9 B9 0,40 16 C9 1,19 
3 B3 2,30 10 C3 1,68 17 C10 0,85 
4 B4 1,30 11 C4 1,55 18 C11 0,25 
5 B5 1,30 12 C5 1,66 TOTAL  28,90 
6 B6 1,20 13 C6 1,46    
7 B7 1,10 14 C7 1,39    

Pogana 
1 D1 1,0 4 D4 1,3 7 D7 1,1 
2 D2 1,3 5 D5 1,3 TOTAL  8,5 
3 D3 1,4 6 D6 1,2    
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Figura 3.27.  Unităţi omogene de exploatare – amenajare 
antierozională în bazinul superior şi mijlociu Valea Ţărnii 
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Figura 3.28.  Unităţi omogene de exploatare – amenajare 
antierozională în bazinul Crâng 1 – poligonul Bechet 
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Figura 3.29.  Unităţi omogene de exploatare – amenajare 
antierozională în bazinul inferior al Tutovei – poligonul Pogana 
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3.3.3. Scheme de producere a scurgerilor lichide pe versanţi; 

În figura 3.30. sunt prezentate câteva scheme generale, mai frecvent 
întâlnite, de producere a scurgerilor. La punctul A se evidenţiază două bazi-
ne hidrografice de ordinul I unde se disting traseele scurgerii difuze şi cele 
ale scurgerii concentrate. Pentru aplicarea modelului WEPP se aleg acele 
trasee care sunt reprezentative pentru zona studiată 

Punctul B înfăţişează un bazin de ordinul II cu traseele de scurgere 
aferente iar la punctul C se arată cazul unui bazin de acelaşi ordin, însă 
amenajat cu terase. Teoretic, se consideră că scurgerea concentrată pe cana-
lul de ordinul I este paralelă cu aliniamentul terasei iar canalul de ordinul II 
este orientat pe direcţia cu panta cea mai mare. În practică se întâlneşte des-
tul de des cazul când platforma unei terase prezintă în profil transversal, 
segmente cu  contrapantă. Acestea apar ca urmare a executării arăturilor pe 
direcţia curbelor de nivel, cu răsturnarea brazdelor spre aval, şi formează 
uneori adevărate canale ce colectează scurgerile din amonte. 

La punctul C sunt schiţate două unităţi omogene de exploatare-
amenajare caracterizate fiecare prin condiţii proprii de sol, topografie, folo-
sinţă a terenului, etc. 

  
Limita bazinului hidrografic
(se alege un bazin reprezentativ)

Lungimea suprafetei înclinate 
pe care are loc scurgerea difuza
(se alege una reprezentativa)

Scurgerea
concentrata

A.  Bazine hidrografice de ordinul I

Bazin hidrografic de ord. I 
în interiorul unui b.h. de ord.II
(se alege un bazin reprezentativ)

Lungimea suprafetei înclinate 
pe care are loc scurgerea difuza
(se alege una reprezentativa)

B.  Bazin hidrografic de ordinul II

C.  Bazin hidrografic de ordinul II, terasat
     (culturi în fâsii)

Scurgerea concentrata
pe canal de ord. IScurgerea concentrata

pe canal de ord. II

Scurg. de suprafatã
(lungime reprezentativa)

Taluz terasa

D. Unitati omogene de 
exploatare - amenajare

Unitatea 1 

Unitatea 2

Folosinta terenului 1,
sol 1, topografie 1

Folosinta terenului 2,
sol 2, topografie 2

 
 

  
    

   
     
   

      

     
     
    

   
     
   

      

       
       

 
     

    

  
 

 

    
  

  

 

  
   

  
   

 

Figura 3.30. Scheme de simulare a scurgerilor lichide pe versanţii cu 
folosinţe agricole (după J.R. Foster et al. 1987) 
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3.4. Posibilităţi de prognozare cu modelul WEPP în condiţiile 
respectării criteriilor de implementare 

 
Aşa cum s-a menţionat anterior, modelul WEPP poate fi aplicat în 

două situaţii distincte: 
- pe suprafeţe mici, în general sub un hectar, când se poate opta pen-

tru secţiunea “versant” a programului. 
- pe suprafeţe mai mari, cuprinse între 1,0 şi 260 ha, pentru care se 

recomandă utilizarea secţiunii “bazin hidrografic”. 
Prima secţiune a modelului simulează scurgerile lichide şi solide ce 

se produc în lungul unei fâşii de teren dispusă pe direcţia deal-vale şi care 
este reprezentativă pentru unitatea omogenă de exploatare amenajare studia-
tă. O asemenea fâşie reprezintă suportul elementar al scurgerii de suprafaţă 
(overland flow element - OFE). WEPP împarte fâşia respectivă în 100 de 
segmente egale şi în fiecare din cele 100 de puncte, ce definesc capetele 
segmentelor, sunt calculate pierderile de sol sau, după caz, depunerile de se-
dimente. Pe un profil transversal de formă complexă pot fi identificate mai 
multe zone cu procese de desprindere a particulelor de sol sau de sedimenta-
re. Pentru asemenea profile producţia de sedimente se calculează astfel: 

Se determină pierderile medii de sol (în kilograme) înmulţind valori-
le exprimate în kg/m2 cu lăţimea şi lungimea fiecărei zonei afectate de pro-
cese de eroziune.  

În acelaşi mod se deduc valorile depunerilor de sedimente după care, 
din totalul cantităţilor de sol erodat se scade totalul depunerilor. 

Secţiunea "versant" a modelului a fost verificată pentru condiţiile de 
la Staţiunea Perieni, prin utilizarea datelor măsurate la parcelele de controlul 
scurgerilor din Valea  Ţărnii. Aşa cum s-a văzut, modelul s-a comportat sa-
tisfăcător. 

În ceea ce priveşte secţiunea “bazin hidrografic” se poate spune că 
aceasta este practic o multiplicare a secţiunii ”versant” şi prezintă suplimen-
tar câteva module corespunzătoare simulării scurgerii concentrate (pe canale 
mici, de tipul rigolelor). Prin urmare, atunci când suprafaţa agricolă pentru 
care se efectuează simularea este mai mare de un hectar, aceasta este frag-
mentată în mai multe parcele elementare de scurgere la suprafaţă, dispuse în 
cascadă. Debitul lichid este  preluat de un canal şi este evacuat spre urmă-
toarea parcelă din aval. Operaţiunea se repetă până când toată apa scursă es-
te evacuată în emisar. 

Pentru canale, WEPP simulează eroziunea cu ajutorul a două com-
ponente: hidrologică şi erozională. Prima simulează infiltraţia, 
evapotranspiraţia, intercepţia picăturilor de ploaie de către vegetaţie, acumu-
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larea apei în zonele depresionare, etc. Cea de-a doua componentă simulează 
procesul propriu-zis de eroziune a solului. 

Principalele secvenţe de introducere a datelor pentru secţiunea “ba-
zin hidrografic” sunt următoarele: 

- divizarea suprafeţei agricole în parcele elementare astfel dimensio-
nate încât să fie respectate restricţiile modelului; 

- proiectarea schemei de evacuare a scurgerilor de pe fiecare parcelă 
prin intermediul unei reţele de canale; 

- dimensionarea reţelei de canale respectând condiţia ca eroziunea să 
se încadreze între limitele admisibile pentru tipul respectiv de sol. 

Dificultăţile cele mai însemnate apar, de regulă, la derularea secven-
ţei privind dimensionarea reţelei de canale datorită complexităţii reliefului. 

Prognozarea manifestării proceselor de eroziune a solului în bazinul 
superior al Văii Ţărnii, s-a realizat astfel: 

Bazinul hidrografic a fost împărţit în trei zone principale. 
- zona I este reprezentată de partea superioară a bazinului, limitată de 

cumpăna apelor şi liniile de contact cu versantul stâng respectiv drept.; 
- zona II - versantul stâng; 
- zona III - versantul drept. 
Pe fiecare din aceste zone s-a identificat câte un profil topografic re-

prezentativ. Traseul profilului, redat în figura 3.31, a constituit axul canalu-
lui ce colectează apa scursă şi concomitent, axul fâşiei pe care se produc 
scurgerile lichide. 

Atât fâşia cât şi canalul au fost divizate în mai multe segmente ele-
mentare ce corespund unităţilor de exploatare - amenajare, definite la capi-
tolul 3.3. 

În tabelul 3.16. sunt sintetizate rezultatele simulării cu WEPP în ba-
zinul superior al Văii Ţărnii pentru scenariul 432 (porumb 20%, mazăre 
20%, grâu 30%, agroterase, fertilizat). 

Pentru fiecare din unităţile teritoriale omogene, WEPP calculează 
scurgerile lichide provenite atât din precipitaţii cât şi din topirea zăpezii. Se 
constată că numărul acestor  unităţi teritoriale aproape s-a dublat faţă de si-
tuaţia prezentată anterior întrucât modelul efectuează simularea şi pentru 
taluzele agroteraselor. Practic, pentru acest scenariu, suprafaţa unui taluz a 
fost asimilată cu o unitate omogenă de exploatare - amenajare. În acest fel se 
evidenţiază una din calităţile modelului care operează chiar şi la scară foarte 
redusă, cum este cazul taluzelor de agroterasă ce pot avea lungimi de ordi-
nul decimetrilor sau metrilor, pe direcţia deal - vale. 

Calculul eroziunii include atât desprinderea particulelor de sol cât şi 
depunerea sedimentelor. La fiecare agroterasă lungimea tronsonului cu  



1 0 2  
 

 
Figura 3.31. Schema de evacuare a scurgerilor erozionale la 

o simulare cu WEPP în bazinul superior Valea Ţărnii 
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Tabelul 3.16. 

Exemplu de simulare cu WEPP în bazinul superior al Văii Ţărnii 
Scenariul 432 (porumb 20%, mazăre 20%, grâu 30%, lucernă 30%, agrote-

rase, fertilizat), T=10 ani, P med= 492 mm 
 Nr. 

crt. 
Unităţi 

omog. de 
versant 

Sc.lich.di
n 

precipit. 

Sc.lich.di
n 

topire zp. 

Emed L.prof. 
erodat 

Dmed L.prof. 
cu dep. 

Product. 
sedim. 

mm mm kg/mp m kg/mp m kg/m 

V
er

sa
nt

 d
re

pt
 

1 A30-1a 3,12 0,09 0,028 75,0   2,100 
2 A30-1b 3,73 0,44 0,072 69,0 0,416 6,0 2,472 
3 A30-1c 1,47 0,00 0,000 1,0    
4 A30-2a 4,05 0,48 0,108 91,0 0,612 9,0 4,320 
5 A30-2b 1,47 0,00 0,000 1,0    
6 A31-1a 4,08 0,48 0,148 91,0 0,432 9,0 9,580 
7 A31-1b 1,47 0,00 0,000 1,0    
8 A31-2 4,41 0,49 0,156 91,0 0,840 9,0 6,636 
9 PD1 0,00 0,00 0,000 15,0    

10 A321-a 4,14 0,48 0,124 91,0 0,664 9,0 5,308 
11 A32-1b 1,47 0,00 0,000 1,0    
12 A32-2 4,14 0,48 0,124 91,0 0,664 9,0 5,308 
13 PD2 0,00 0,00 0,000 15,0    
14 A33-4a 4,14 0,48 0,124 91,0 0,664 9,0 5,308 
15 A33-4b 1,47 0,00 0,000 1,0    
16 A33-5a 3,59 0,43 0,032 78,0 0,016 22,0 2,144 

V
er

sa
nt

 st
ân

g 

17 A33-5b 3,59 0,43 0,032 78,0 0,016 22,0 2,144 
18 A34-6b 1,47 0,00 0,000 1,0    
19 A34-6a 4,40 0,49 0,156 91,0 0,844 9,0 6,600 
20 A34-5b 1,47 0,00 0,000 1,0    
21 A34-5a 4,40 0,49 0,156 91,0 0,844 9,0 6,600 
22 A34-4b 1,47 0,00 0,000 1,0    
23 A34-4a 3,52 0,44 0,044 93,0 0,388 7,0 1,376 

O
bâ

rş
ie

 

24 A34-1a 0,81 0,15 0,036 100,0   3,600 
25 A34-1b 0,81 0,15 0,036 100,0   3,600 
26 A34-2a 0,81 0,15 0,036 100,0   3,600 
27 A34-2b 0,81 0,15 0,036 100,0   3,600 
28 A34-3a 1,93 0,21 0,054 100,0   5,400 
29 A34-3b 1,58 0,18 0,056 75,0   4,200 
30 A34-4 1,93 0,21 0,054 100,0   5,400 
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procese de sedimentare a oscilat între 6,0 şi 9,0 m iar la baza versantului de-
punerea s-a produs pe o lungime de 22 m. Cantităţile de sedimente depuse 
pe fiecare tronson au variat între 0,016 şi 0,844 kg/m2 în timp ce eroziunea a 
avut valori între 0,028 şi 0,156 kg/m2. 

În tabelul 3.17. se prezintă o sinteză a pierderilor de sol pentru fieca-
re versant în parte şi pentru întregul areal studiat. 

Tabelul 3.17. 
Sinteză scenariu 432 

 Aria vers. Aria fas. Sc.lich. Sc.lich.zp Eroz. S erod Dep S dep Prod.sed 
(ha) (ha) (mm) (mm) (t/ha) (ha) (t/ha) (ha) (t/ha) 

S dr. V.Ţar. 145,3 1,770 3,80 0,42 1,008 131,8 3,343 13,5 0,604 
S stg. V.Ţar. 66,4 0,756 3,97 0,46 0,983 62,5 1,290 3,9 0,850 
S m. V.Ţar. 46,3 1,050 1,58 0,22 0,457 46,3   0,457 
S baz. 258,0 3,576 3,14 0,37 0,967 240,7 2,885 17,3 0,709 

 
Pe versantul drept al Văii Ţărnii eroziunea medie este de 1,01 t/ha/an 

însă  efectul antierozional al agroteraselor şi al perdelelor forestiere reduce 
la 0,60 t/ha/an cantitatea de sedimente ce ajunge în emisar. În schimb, pe 
versantul stâng, deşi eroziunea are valoare asemănătoare (0,98 t/ha/an), pro-
ducţia de sedimente este mai mare (0,85 t/ha/an) deoarece numărul agrotera-
selor este mai redus iar perdelele forestiere lipsesc. La nivelul întregului te-
ritoriu studiat (258ha) eroziunea medie este de 0,96 t/ha/an iar producţia de 
sedimente este de 0,71 t/ha/an. Prin prisma acestor rezultate se apreciază că 
scenariul 432 asigură solului o protecţie antierozională foarte eficace. 

Figura 3.32. reprezintă forma finală a amenajării cu terase banchetă 
combinată cu sistemul de cultură în fâşii, a microbazinului Crâng I (poligo-
nul Bechet) a cărei schemă a fost concepută de I. Ioniţă în 1990. 

În tabelul 3.18. sunt evidenţiate rezultatele simulării cu WEPP în 
Valea Ţărnii şi Crângul I pentru toate scenariile menţionate la capitolul 3.3.  

Având în vedere faptul că volumul de date obţinute în urma simulă-
rilor este foarte mare, în special cele care prezintă situaţiile zilnice (pentru 
fiecare eveniment pluvial) sau lunare, în tabelul respectiv sunt redate doar 
valorile medii multianuale ale principalilor parametri ce definesc eroziunea 
solului. Din examinarea datelor se remarcă faptul că scenariul 111 (porumb 
75%, grâu %, lucrări deal - vale, nefertilizat) este cel mai defavorabil din 
punct de vedere al protecţiei solului împotriva eroziunii. În bazinul Valea 
Ţărnii eroziunea medie pentru 10 ani de simulare, este de 15,81 t/ha/an (pe 
251,8 ha din totalul de 258 ha) iar depunerea medie este de 3,96 t/ha/an pe 
6,2 ha. În poligonul Bechet (29 ha) unde panta terenului depăşeşte uneori  
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Figura 3.32. Bazinul Crâng I – poligonul Bechet. 
Cobinaţie de terase banchetă şi culturi în fâşii  

(după I.Ioniţă, 1990) 
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Rezultatele simulării cu WEPP în bazinul superior al Văii Ţarinei şi Crâng I (poligonul Bechet) 
T = 10 ani 

Tabelul 3.18. 
Scenariul de simulare Sc.lich. Sc.lich.zp Eroz. S erod Dep S dep Prod.sed 

(mm) (mm) (t/ha) (ha) (t/ha) (ha) (t/ha) 

Valea Ţărnii S = 258 ha 
1.1.1. (porumb 75%, grâu 25%, lucrări deal-vale, nefertilizat) 60,5 6,9 15,807 251,8 3,96 6,2 15,332 
2.1.1. (porumb 50%, grâu 50%, lucrări deal-vale, nefertilizat) 53,6 6,4 11,496 252,2 2,88 5,8 11,173 
2.2.1. (porumb 50%, grâu 50%, culturi în fâşii, nefertilizat) 32,9 3,5 1,437 254,9 0,18 4,4 1,410 
2.2.2. (porumb 50%, grâu 50%, culturi în fâşii, fertilizat) 29,4 2,9 1,345 254,9 0,17 4,4 1,319 
2.3.2. (porumb 50%, grâu 50%, agroterase, fertilizat) 27,5 2,1 1,403 240,7 4,18 17,3 1,028 
3.3.2. (porumb 33%, maz. 33%, gr. 33%, agroterase, fertilizat) 18,3 1,9 1,151 240,7 3,43 17,3 0,844 
4.3.2. (porumb 20%, mazăre 20%, grâu 30%, lucernă 30%, agroterase, 
fertilizat) 

16,7 1,6 0,967 240,7 2,88 17,3 0,709 

Bechet S = 29 ha 
1.1.1. (porumb 75%, grâu 25%, lucrări deal-vale, nefertilizat) 63,9 6,3 26,92 29,0 0 0 26,920 
2.1.1. (porumb 50%, grâu 50%, lucrări deal-vale, nefertilizat) 58,7 6,1 19,58 29,0 0 0 19,580 
2.3.1. (porumb 50%, grâu 50%, terase banchetă, nefertilizat) 33,5 3,1 9,82 27,7 6,81 1,3 9,075 
2.3.2.c. (porumb 50%, grâu 50%, terase banchetă, lucrări convenţionale, 
fertilizat) 

26,8 2,5 7,76 27,7 5,52 1,3 7,165 
 

2.3.2.n. (porumb 50%, grâu 50%, terase banchetă, no tillage, fertilizat) 13,5 1,4 2,32 27,7 0,83 1,3 2,179 
3.3.2.c. (porumb 33%, mazăre 33%, grâu 33%, terase banchetă, lucrări 
convenţionale, fertilizat) 

17,8 1,9 6,76 27,7 5,30 1,3 6,219 

4.3.2.n. (porumb 20%, mazăre 20%, grâu 30%, bromus 30%, terase ban-
chetă, no tillage, fertilizat) 

8,6 0,7 1,42 27,7 0,51 1,3 1,324 
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20% iar solul, datorită matricei nisipoase este uşor erodabil, producţia de 
sedimente ajunge la 26,92 t/ha/an. 

Scenariul 211 în care procentul de prăşitoare este egal cu cel al cere-
alelor păioase, rotaţie deseori întâlnită în practica agricolă actuală, evidenţi-
ază de asemenea, o rată a eroziunii foarte mare în cele două bazine (11,49 
t/ha/an în Valea Ţărnii respectiv 19,58 t/ha/an în Crâng I). 

Aplicarea măsurilor antierozionale de tipul culturilor în fâşii sau a te-
raselor banchetă, pentru aceeaşi rotaţie bienală, reduce eroziunea până la 
1,44t/ha/an în Valea Ţărnii (scenariul 221) şi 9,82 t/ha/an în Crâng I (scena-
riul 231). 

Performanţele sistemului antierozional cresc dacă terenul respectiv 
este fertilizat corespunzător. În acest caz estimările privind eroziunea solului 
sunt de 1,35 t/ha/an în primul bazin (scenariul 222) şi de 7,76 t/ha/an în ba-
zinul al doilea (scenariul 232c). 

Examinarea rezultatelor simulării pentru scenariile care iau în consi-
deraţie rotaţiile trienale de culturi, asociate cu sistemul de culturi în fâşii sau 
terase banchetă, indică o diminuare semnificativă a efluenţei aluvionare da-
torită depunerilor ce au loc pe segmentele de versant cu pantă redusă. 

Scăderea cea mai importantă a intensităţii proceselor erozionale se 
constată în cazul scenariilor unde se renunţă la lucrările de afânare în pro-
funzime a solului. Tehnologia "minimum tillage" aplicată în bazinul Crâng I 
a redus eroziunea cu 71% (2,32 t/ha/an în scenariul 232n) faţă de tehnologia 
convenţională (scenariul 232c). 

Conjugarea celei mai bune rotaţii de culturi, cu un sistem 
antierozional performant, cu aplicarea de substanţe fertilizante precum şi cu 
utilizarea tehnologiilor neconvenţionale de cultură (minimum tillage) confe-
ră solului o mai bună protecţie împotriva eroziunii (1,42 t/ha/an în scenariul 
432n). Această valoare este asemănătoare celei estimate de Doina Nistor 
(1999) de 1,51 t/ha/an. 

Figurile 3.33. şi 3.34. sintetizează într-o formă grafică concludentă 
efectul aplicării diferitelor scenarii asupra principalilor parametri ce definesc 
scurgerea lichidă şi solidă din bazinele Valea Ţărnii şi Crâng I.  

Cu toate că la Staţiunea Perieni s-au aplicat cele mai eficace măsuri 
împotriva eroziunii solului, sub efectul unor evenimente pluviale mai în-
semnate şi în perioadele în care solul nu a fost protejat de vegetaţie, s-au de-
clanşat câteva procese erozionale notabile. Astfel, după o succesiune de trei 
zile ploioase (21.09.1996 - 30,4mm; 22.09 - 32,4 mm; 23.09 - 34,4 mm), în 
Valea Ţărnii s-au evidenţiat zone puternic afectate de eroziunea în suprafaţă, 
în special pe parcelele cu ogor şi porumb. 
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Figura 3.33.   Rezultatele simulării cu WEPP in bazinul 
superior Valea Ţărnii 

Figura 3.34.   Rezultatele simulării cu WEPP in bazinul 
Crângul Nou (Bechet) 
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Foto 23 şi 24 ilustrează în modul cel mai expresiv concentrarea 

scurgerii pe aliniamentul unei agroterase cu platforma în contrapantă. 
Aceasta s-a comportat ca un veritabil canal, antrenând sedimente laolaltă cu 
ştiuleţi de porumb. În zona de inflexiune, curentul de apă a deversat peste 
taluz şi s-a concentrat pe firul principal al văii.  

Foto 25 înfăţişează rigolele formate pe un teren proaspăt semănat cu 
grâu de toamnă iar foto 26 oferă o imagine sugestivă asupra comportării în 
situaţii extreme a debuşeului înierbat de pe fundul Văii Ţărnii. 

Foto 27 evidenţiază comportarea necorespunzătoare a unui drum de 
exploatare agricolă pe marginea căruia, rigola formată prin eroziune, tinde 
să se adâncească la fiecare ploaie mai însemnată. 

Foto 28 şi 29, realizate în Crâng I şi Valea Ţărnii, sugerează amploa-
rea pe care procesul erozional o poate lua în perioadele critice ale anului 
când vegetaţia nu oferă nici o protecţie solului. De menţionat că sistemul de 
rigole din Crâng I este generat îndeosebi de apa colectată pe hotarul dintre 
pădure şi arabilul din amonte. 

Toate imaginile fotografice care au surprins efectele unor evenimen-
te pluviale majore sunt deosebit de utile în stabilirea corectă a schemelor de 
producere a scurgerilor lichide şi solide la suprafaţa arealului studiat. În 
acest fel, prognoza privind comportarea diferitelor lucrări antierozionale se 
poate îmbunătăţi considerabil.  

În tabelul 3.19. se prezintă câteva date ce ilustrează o altă aptitudine 
a modelului WEPP şi anume aceea de a oferi informaţii despre calitatea se-
dimentelor evacuate în emisar. Este important de reţinut că procentul cel 
mai ridicat de materie organică se găseşte în sedimentele din clasa 1 (3,3%) 
şi 3 (2,9%). 

Tabelul 3.19. 
Calitatea sedimentelor evacuate în aval (Valea Ţărnii-scenariul 432) 

Clasa Diametru Gr. 
specif. Compoziţie granulometrică Mat. 

org. 
 (mm) (g/cm3) Nisip(%) Praf(%) Arglă(%) (%) 

1 0,007 2,60 0,0 0,0 100,0 3,3 
2 0,033 2,65 0,0 100,0 0,0 0,0 
3 0,197 1,80 0,0 20,0 80,0 2,9 
4 2,625 1,60 60,9 10,6 28,5 0,9 
5 0,656 2,65 100,0 0,0 0,0 0,0 
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