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CERCETĂRI PRIVIND NECESITATEA

INTRODUCERII IRIGAŢIILOR ÎN ZONA COLINARĂ

A JUDEŢULUI VRANCEA

N. SĂNDULESCU,

GH. POPESCU,

EUGENIA ELIADE,

I. CRISTUREAN,

V. PUŞCA,

DOINA IVAN,

LUCREŢIA SPIRIDON,

P. DABIJA

în perioada 1980 —1984 s-au efectuat o serie de studii şi cerce-

tări referitoare la condiţiile naturale, în zona de vest a Sistemului

Hidroameliorativ Şiret—Buzău pe teritoriul judeţului Vrancea, asupra

însuşirilor fizice, hidrofizice, chimice şi biologice ale solurilor, chimis-

mul apelor precum şi cercetări asupra evoluţiei ecosistemelor naturale

şi agroecosistemelor în contextul introducerii irigaţiilor. Cercetările

noastre s-au desfăşurat cu precădere în 8 suprafeţe de control, am-

plasate în puncte reprezentative pentru cultura viţei de vie din zona

studiată (fig. 1). ,

Importanţa deosebită a irigaţiilor, mai ales în condiţiile din sudul

şi sud-estul ţării, rezidă în sporurile foarte mari de recoltă, în constanta

cu care se obţin, an de an, şi este consecvent subliniată în documentele

de partid şi de stat. I

1. PRINCIPALII FACTORI CARE INFLUENŢEAZĂ PRODUCŢIA

1.1. Relieful

Unul din factorii principali care influenţează creşterea şi dezvol-

tarea plantelor în general este acel geomorfologic, care are de altfel şi

o puternică înrîurire asupra celorlalţi factori naturali dintr-o anumită

zonă geografică. Teritoriul studiat aparţine dealurilor subcarpatice ale

judeţului Vrancea, fiind reprezentate de : i

— depresiunea submontană dintre povîrnişurile estice ale munţilor
Vrancei şi cele vestice ale dealurilor înalte ;

—
dealurile înalte vestice, care formează o treaptă intermediară

do relief între munte şi dealurile sud-estice ;

— depresiunea intradeluroasă alcătuită dintr-o treaptă înaltă şi

una joasă, reprezentată prin drepresiuni-poduri şi depresiuni-bazinet,
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Fig. 1. Schiţa teritoriului cu ampla-
sarea suprafeţelor de control (S.c).

caracterizate prin structuri monoclinale şi forme rezultate în urma alu-

necărilor de teren şi a eroziunii lineare ;

— dealurile sud-estice, aflate la sud de cumpăna de ape dintre

bazinele Milcovului şi Rîmnei, alcătuite din culmi prelungi cu orientarea

predominantă nord-vest şi sud-est, variind între 400 şi 700 m s.m. ;
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— dealuri înalte estice, rezultate în urma fragmentării marginii
vestice a cuverturii de piertişuri, nisipuri şi argile ; -

— glacisul subcarpatic, reprezintă planul de racordare între

cîmpie şi culmile dealurilor estice, iar spre sud ia contact direct cu

dealurile sud-estice ; are forma unui plan înclinat situat între 350—625

m (muchia) şi 85—130 m (baza), unghiul de pantă oscilînd într 9 în

partea superioară şi cea 1° la contactul cu cîmpia. în partea superioara
este afectat de intense procese de eroziune.

1.2. Clima

Studierea condiţiilor climatice în perioada 1980—1984, cu deose-

bire a regimului termic şi pluviometric, evidenţiază necesitatea strin-

gentă a introducerii irigaţiilor în zona studiată. Astfel. în toţi aceşti

ani, factorul căldură este asigurat atît ca sumă cît şi ca nivel şi per-

mite creşterea şi dezvoltarea normală a plantelor de cultură şi a vege-

taţiei spontane. Suma gradelor de temperatură în perioada de vege-

taţie (1 aprilie — 30 octombrie) oscilează între 3.500° C (1984) şi 3.600°C

(în ceilalţi ani) ; de asemenea sub aspectul nivelului de temperatură, va-

lorile medii lunare — în perioada de vegetaţie —- se încadrează între

B,6°C (aprilie 1981) şi 22,2° C (iunie 1981 şi iulie 1983) (tabel 1).

în aceste condiţii regimul termic înregistrat în zona podgoriilor Vran-

cei este favorabil atît pentru declanşarea şi parcurgerea tuturor fenofa-

zelor plantelor de cultură cît şi pentru instalarea şi evoluţia vegetaţiei

spontane.

în ceea ce priveşte regimul pluviometric, suma precipitaţiilor în

perioada de vegetaţie oscilează între 350 mm (1983 şi 1984) şi 442 mm

(1981) şi poate fi considerată ca satisfăcătoare pentru necesităţile majo-

rităţii plantelor. în schimb repartiţia precipitaţiilor foarte diferită, influ-

enţează direct şi negativ comportarea plantelor.

Anul 1982 (tabel 2), reprezintă o fericită excepţie, în care distribu-

ţia ploilor este foarte favorabilă în comparaţie cu ceilalţi ani din peri-

oada cercetată, pentru principala plantă de cultură din podgoriile Vran-

cei — viţa de vie.

Astfel, după o perioadă de repaus (toamnă—iarnă) cu peste 180 mm

precipitaţii, care au asigurat o bună aprovizionare a solului cu apă, în

cursul perioadei de vegetaţie, ploile căzute la sfîrşitul lunii martie şi

în decadele a doua şi a treia din aprilie asigură declanşarea şi începutul

creşterii lăstarilor ; luna mai şi prima decadă a lunii iunie, lipsite de

precipitaţii şi însoţite de temperaturi medii ridicate, permit desfăşu-

rarea timpurie a înfloritului în condiţii bune.

în continuare precipitaţiile din lunile iulie şi august favorizează

creşterea intensă a lăstarilor şi creşterea boabelor, iar lunile septembrie

şi octombrie, practic fără precipitaţii permit o foarte bună maturare

a boabelor.

Ceilalţi ani, în schimb, prezintă o repartiţie foarte defectuoasă a

precipitaţiilor ca de exemplu anul 1983 (tabel 2) în care se întîlnesc

două perioade de secetă între 1 ianuarie şi 10 mai (130 zile cu 40 mm)
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Tabel

1

Date

climatice
*

*

după

Institutul
de

Meteorologie
Şi

Hidrologie

Bucureşti

Temperatura
aerului

—

U

C

Tabel

1

(continuare)

Anul

1981

1982

Luna

X

XI

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XII

XI

XII

Decada
I III

16,0 10,7 11.0 387,9 12,5

6,3 0,3 1.7

1,6 —0,1 1,2 27,8 0,9

0,3

-

4,5
-3,4 —82,6 -2,7

-

1.6 -3,7 -1,4 —64,2 -2,3

1,7 3,0 6,4 117,43,8

10,18,8 9Д 280,0 9,3

15,5 18,4 20,5 564.5 18,2

20,2 18,2 22,7 611,4 20,4

18,8 21,1 22,3 644,3 20,8

21,2 22,3 20,1 656,1 21,2

19,8 19,2 17,4 564,0 18,8

12,4 12,6 10,0 360,2 11,6

3,7 3,8 3,2 107,43,6

1,2 5,7 3,0 102,53,3

Total
pe

decade

Media

lunară

84,1 2,8

Anul

1983

Luna

Decada

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

XI

XII

I

t

II III

-1,82,3 4,4 48,5 1,6

2,2 —0,4 —2,3 -0,7 —0,03

2,7 3,7 11,5 179,25,8

12,7 9,8 15,7 382,8 12,8

14,6 20,2 19,5 562,3 18,1

20,5 17,5 19,9 579,2 19,3

23,3 23,5 22,1 688,6 22,2

19,9 19,721,9 614,3 19,8

17,9 19,2 15,6526,6 17,6

13,7 10,88,3 327,0 10,0

7,3 -1,9 1,2 66,0 2,2

—

2,1

—

4,3 3,0 —31,2 —1,1

Total
pe

decade

Media

lunară
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Tabel
2

Precipitaţii—
mm

Tabel

2

(continuare)

Anul

1981

1982

Luna

X

XI

XII

I

II

III

IV

VI

VII

VIII

IX

XI

XII

Decada

I

i

II III

i

38,5 24,1 17,5 80,1

21,3 22,8 14,6 58,7

1,0 15,8 29,5 46,3

0,3 0,6 0,1 1,0

11,8 0,5 18,9 31,2

1Д 8,9 16,8 26,8

1,4 1-5,8 27,6 45,8

1,6 1,8 1,8 5,2

24,3 42,0 7,0 73,0

20,3 32,2 66,7 119,2

28,5 16,278,9 123,5

0,7

12,9

0,1 14,2 1,0 15,3

1,2 9,4 50,4 61,0

10,8 11,5

12,9

Total
pe

lună

I

Anul

1983

Luna

Decada

*"---~-.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

XI

XII

I III

Total

pe

lună

5,5 0,3 0,8 6,6

3,2 5,7 4,2 13,1

0,8 0,3 0,6 1,7

7,2 3,7 0,6 11,5

7,0 22,1 15,6 44,7

8,9 96,0 11,2 116,1

38,5 35,1 8,4 72,0

91,8 4,2

ОД 0,8 0,1 1,0

5,8 5,5 0,8 12,1

3,7 19,6 23,3

2,1 1,5 3,6 7,2

96,0
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şi 11 august — 30 octombrie (80 zile cu 17 mm), perioade care influen-

ţează negativ declanşarea vegetaţiei, creşterea lăstarilor, sfîrşitul creş-

terii boabelor şi maturarea boabelor. Aceste două perioade alternează

cu precipitaţiile înregistrate în decada a doua a lunii iunie care coincid

în acest an tocmai cu înfloritul viţei de vie, influenţînd negativ legarea

boabelor şi avîrid ca efect apariţia fenomenelor de meiere şi mărge-
luire. Singurele precipitaţii cu influenţe favorabile asupra creşterii boa-

belor se înregistrează în prima decadă a lunii august. Astfel, această

distribuţie a precipitaţiilor prezintă implicaţii deosebite asupra pro-

ducţiei de struguri sub aspect cantitativ şi calitativ, dar şi asupra

vegetaţiei spontane.

1.3. Hidrogeologia

Cele mai importante cursuri de apă de pe teritoriul judeţului Vran-

cea sînt Şiretul, care formează limita estică a judeţului şi care are

cea mai mare importanţă economică, Putna, care curge de la est la vest,

adunîndu-şi apele din zona curburii Carpaţilor prin principalii săi aflu-

enţi : Zăbala, Milcovul şi Rîmna. Partea sudică a judeţului este străbă-

tută în parte de cursul rîului Rîmnic, iar cea nordică este dominată de

pîrîul Suşiţa. i

Scurgerile de apă de pe teritoriul judeţului au o variaţie foarte

mare, în funcţie de relief, condiţii climatice, anotimpuri etc. In timpul

primăverilor şi verilor se scurge cea 10—250/0 din volumul anual de

apă ; cea mai mică cantitate de 3—7%, din volumul anual, se scurge în

intervalul toamnă —iarnă. Uneori scurgerea din timpul primăverii repre-

zintă cea 50% din volumul anual. în intervalul toamnă —iarnă cînd

debitele sînt cele mai scăzute şi rezervele subterane sînt în mare

măsură epuizate.

Urmărind valorile medii ale scurgerii solide ale principalelor
cursuri de apă, se constată o cantitate mare a materialului antrenat în

procesul de scurgere, mai ales în bazinele care au fost în mare parte

despădurite. i
Sub aspect geologic terenurile teritoriului studiat sînt de origine

sedimentară de provenienţă marină, lacustră, fluvio-lacustră şi con-

tinentală.

1.4. Solurile

Solurile predominante înl teritoriul studiat sînt : cernoziomurile

levigate urmate de solurile cenuşii şi solurile aluviale.

Cernoziomurile levigate — sc '.araderizează prin: orizont Am de

40—50 cm grosime, negru-brun, bine structurat, grăunţos ; orizontul

Bv are grosimea de 20—70 (şi chiar mai mulţi) cm ; orizontul С apare

între 60—120 cm, prezintă numeroase pete şi concreţiuni de carbonat

de calciu. Roca mamă este formată predominant din loess şi depozite

loessoide, uneori cu depozite luto-nisipoase, argile, marne, aluviuni etc.

Apa freatică se găseşte la adîncimi mari (10—20 m) sau foarte mari.
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Prezintă fertilitate naturală ridicată, însă factorul care limitează pro-

ducţia este regimul precipitaţiilor.

Solurile cenuşii au orizontul Am de 30—40 cm, culoarea cenuşie da-

torită pudrării agregatelor structurale cu praf albicios de cuarţ. ceea ce

duce la separarea orizontului Ac ; orizontul Bt de 70—80 cm, bine contu-

rat şi relativ compact, pigmentat cu oxizi ferici ; orizontul С are 130 —

145 cm şi prezintă acumulări concreţionale de carbonat de calciu. Roca

mamă este formată din loessuri, depozite loessoide sau luturi uşoare

pînă la grele. Au fertilitate naturală mai mică decît cernoziomurile.

Precipitaţiile anuale asigură în general necesarul consumului de apă al

plantelor, însă în unii ani regimul pluviometric este neuniform în cursul

perioadei de vegetaţie.

Solurile aluviale au profilul slab diferenţiat, cu orizontul Ao de

20 —35 cm, uneori cu pete ruginii, cu structură poliedrică ; după un

orizont de tranziţie de 10—20 cm, neuniform colorat se trece la ori-

zontul D. Textura este diferită grăunţoasă sau glomerulată, în diferite

grade de dezvoltare. Sînt soluri bogate în elemente nutritive uşor acce-

sibile plantelor, sînt in general fertile, exceptînd cele cu textură gro-

sieră, scheletice şi gleizate. i

2. PRINCIPALELE PROPRIETĂŢI ALE SOLURILOR

Pe parcursul celor cinci ani de studiu au fost analizate numeroase

aspecte legate de variate însuşiri ale solurilor din teritoriul cercetat. In

cele ce urmează vom prezenta principalele concluzii care rezultă din

analizele făcute şi oare au legătură directă cu scopul urmărit în studiile

noastre.

2.1. însuşirile fizico-mecanice

2.1.1. Textura solului — Din analizele făcute se constată că pon-

derea cea mai mare o deţin fracţiunile cu diametrul sub 0,002 mm

(praf), după care urmează categoriile texturale cu diametrul de 2—0,2 mm

(nisip grosier) şi respectiv fracţiunile cu diametrul de 0,2—0,02 mm

(nisip fin).

în baza indicelui de diferenţiere textural, calculat în vederea inter-

pretării datelor referitoare la compoziţia granulometrică, se constată că

profilul solului în toate suprafeţele de control apare nediferenţiat.

2.1.2. Greutatea volumetrică, greutatea specifică şi porozitatea.

Greutatea volumetrică pe profilul solului în majoritatea supra-

feţelor de control prezintă valori ce se încadrează în limite foarte

rcstrînse, evidenţiind în general un grad de afînare relativ ridicat şi un

conţinut însemnat de material organic.

Greutatea specifică urmează în general o curbă asemănătoare cu cea

a greutăţii volumetrice, demonstrînd de asemenea conţinutul ridicat de

materie organică al acestor soluri.
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Porozitatea totală înregistrează valori ce se plasează peste limita

unei porozităţi bune, ceea ce asigură condiţii normale pentru creşterea

şi dezvoltarea plantelor. Porozitatea pentru aer are valori care variază

destul de mult de la o suprafaţă de control la alta şi de la un strat de

sol la altul, evidenţiind în general un grad destul de avansat de tasare

a solului, impunînd aplicarea unor măsuri agrotehnice complexe pentru
afînarea solului. i

2.2. însuşirile biologice ale solurilor

Creşterea şi dezvoltarea plantelor superioare, volumul producţiei
acestora sînt strîns legate şi de activitatea organismelor şi mai ales a

microorganismelor din sol. Condiţiile în care se dezvoltă aceste orga-

nisme influenţează direct sau indirect şi dezvoltarea plantelor cultivate.

Studiind unii dintre aceşti factori s-a constatat că nivelul de umiditate

în solurile studiate era total insuficient pentru activitatea microbiană

la data prelevării probelor în unii ani, arăt'md şi din acest punct de

vedere necesitatea unor lucrări hidroameliorative. Aceleaşi cerinţe le

indică şi capacitatea de aeraţie exprimată prin nivelul de tasare a solului,
în majoritatea suprafeţelor de control.

2.2.1. Activitatea microbiană — a fost studiată şi apreciată pe baza

activităţilor enzimatice din solurile studiate. Nivelul activităţii biologice

globale din sol este exprimat între altele şi prin activitatea dehidroge-

nazei, care se desfăşoară aerob, fiind deci determinată de nivelul de

aeraţie a solului. în acest sens se remarcă faptul că solurilor din S.c.l,

5.C.2, 5.C.3 cu nivele de greutate volumetrică cuprinse între 1,210 g/cm3

şi 1,268 gem
3 în stratul arabil, le sînt proprii şi valorile cele mai

ridicate ale activităţii dehidrogenazice (7,84 ; 4,81 şi respectiv 4,45 mg

formazan 100 g sol). O activitate mai puţin intensă se întîlneşte în solul

din 5.C.4 de 3,85mg formazan 100 g sol, explicabilă printr-o tasare mai

avansată a solului, dar care totuşi se păstrează la un nivel corespunzător.
Mult mai scăzută este activitatea dehidrogenazei în solurile din 5.c.5 şi

5.C.6, cu valori de 2,02 şi respectiv 1,17 mg formazan/100 g sol, fiind în

concordanţă cu alte proprietăţi ale solului.

Activitatea catalazei exprimă de asemenea activitatea biologică glo-
bală a solului. Valorile ei cele mai mari sînt caracteristice solurilor bine

aerate şi bine aprovizionate cu apă. Solurile din S.c.l, 5.c.2 şi 5.c.3

prezintă intensitatea cea mai ridicată a acestei enzime în stratul arabil

al solului, iar solurile din celelalte suprafeţe de control au valori infe-

rioare. Activitatea catalazei scade odată cu adîncimea solului, în profun-
zime la peste 60 cm existînd doar urme ale activităţii microbiene.

Zaharaza este o enzimă cu implicaţii multiple în metabolismul ener-

getic al solului, activitatea ei a fost evidenţiată prin valori superioare
tot în primele trei suprafeţe de control, fiind foarte activă în S.c.l (pînă
la 90 cm adîncime). Activitatea zaharazică se corelează foarte bine cu

conţinutul total de humus al solului, demonstrind implicaţiile acestei

enzime în procesele de sinteză ale humusului.
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2.2,2. Capacitatea de nitrificare — indică potenţialul solului de a

pune la dispoziţia plantelor azotul necesar nutriţiei sub formă minerală.

Capacitatea de nitrificare a fost determinată ca'avînd valori ridicate în

majoritatea suprafeţelor de control, exceptînd unii ani cînd s-au înre-

gistrat valori scăzute în 5.c.5, 5.c.6 şi chiar în 5.c.3. Această însuşire a

solului este legată în mare măsură de aeraţia solului, dar în strînsă

legătură cu numărul şi tipul de organisme din sol.

2.2.3. Populaţia microbiană a solului. — Analizele privind numărul

total al microorganismelor scot în evidenţă faptul că în solurile în care

există o activitate biologică intensă există şi o populaţie microbiană

mai numeroasă. Valori mari au fost determinate tot în suprafeţele de

control cu activităţi enzimatice ridicate (1 —3), înregistrîndu-se până la

56,7 miloane microorganisme la 1 g sol (S.c.l), în timp ce .în celelalte

suprafeţe de control s-au înregistrat valori de cea 14 milioane microorga-
nisme la 1 g sol (S. с 5, S. с. 6 etc.).

Fenomene asemănătoare indică şi bacteriile sporulate, actinomice-

tele şi ciupercile microscopice, putînd fi folosite, de asemenea, ca indi-

catori ai însuşirilor solurilor.

3. CERCETĂRI ASUPRA PLANTELOR SPONTANE

ŞI CULTIVATE

3.1. Asociaţiile vegetale spontane

Cercetările asupra vegetaţiei spontane din zona de vest a sistemului

hidroameliorativ Siret-Buzău, efectuate în perioada 1980—1984, au fost

axate în special pe asociaţiile vegetale din suprafeţele de control (5.c.1.-

S.C.B) şi pe fragmentele de vegetaţie ruderală din preajma acestora.

Studiul vegetaţiei segetale şi ruderale, efectuat pe parcursul celor

cinci ani, a evidenţiat dinamica fitocenozelor, din suprafeţele de control

şi terenurile învecinate, în strînsă corelaţie cu variaţia factorilor cli-

matici şi în special cu modul de repartiţie a precipitaţiilor. Menţionăm

că ddşi suma anuală a precipitaţiilor (în jur de 500 mm) nu indică

condiţii total necorespunzătoare pentru dezvoltarea plantelor, în unii ani

se remarcă perioade lungi lipsite aproape total de precipitaţii. Astfel în

anii 1983 şi 1984 în luni importante pentru vegetaţie (august-octombrie)

suma precipitaţiilor a fost mult sub nivelul minim faţă de cerinţele plan-

telor (doar 17,3 mm în decurs de 80 zile, între 11 august şi 1 noiembrie

1983; 19,7 mm în septembrie 1984 etc.).

Modificările observate, pe parcursul celor cinci ani în compoziţia

fitocenozelor spontane, şi mai ales a celor segetale, prin fluctuaţiile

abundenţei — dominanţei la unele populaţii, demonstrează necesitatea

intervenţiei omului pentru asigurarea unui regim hidric corespunzător

în toţi anii şi pe întreaga perioadă de vegetaţie, în funcţie de fenofazele

principalei plante de cultură.

Investigaţiile noastre asupra vegetaţiei spontane au evidenţiat exis-

tenţa a cinci asociaţii segetale răspîndite în toate suprafeţele de control

şi şase asociaţii ruderale, de asemenea, răspîndite în întreaga zonă.
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Asociaţiile segetale au o structură favorizată de factori locali ca

textura, umiditatea, reacţia solului, tehnologiile de cultură etc.

In tabelul nr. 3 prezentăm răspîndirea asociaţiilor segetale în cadrul

suprafeţelor de control.

Asociaţiile au fost stabilite pe baza notă-rilor fitocenotice efectuate

în cei cinci ani de studiu. Comparînd notările făcute de-a lungul anilor

s-au observat o serie de modificări atît în compoziţia specifică cît şi în

valoarea indicilor fitopopulaţionali de abundenţă-dominanţă, care au

permis o serie de concluzii privitoare la necesitatea introducerii iriga-
ţiilor în teritorful cercetat.

Tabel 3

Răspîndirea asociaţiilor segetale în suprafeţele de control

Vegetaţia ruderală este reprezentată de fragmente de asociaţii

caracteristice terenurilor bătătorite, cu soluri compacte, slab structurate

răspîndite pe porţiunile de teren necultivate dintre vii. Releveurile efec-

tuate pe suprafeţele menţionate au fost încadrate la asociaţiile : Poly-

gonetum avicularis *, Plantaginetum majoris, Cynodontetum dactyloni,

Agropyretum repentis, Tanceto-Artemisetum vulgaris, Sambucetum

ebuli şi altele mai puţin frecvente. O parte dintre speciile acestor frag-
mente de vegetaţie limitrofă culturilor pătrund în culturi alcătuind fîşii
de întrepătrundere a speciilor segetale şi ruderale.

Dinamica structurii asociaţiilor ruderale în decursul celor cinci ani

de studiu a avut o evoluţie care. indică cerinţe asemănătoare cu ale

vegetaţiei segetale.

3.2. Conspectul cenotaxonomic al vegetaţiei segetale şi ruderale

CI. Chenopodietea Br. 81. 1951

Ord. Polygono-Chenopodietalia (Tx. et Lohm. 1950 )Tx. 1961

Al. Sisymbrion officinalis Tx. Lohm. et Prsg. 1950

1. As Agropyretum repentis Felf. 1942

Al. Panico-Setarion Siss. 1946

* autorii şi anii In care au fost descrise asociaţiile sint incluşi în conspectul
cenotaxonomic. ,
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2. As. Echinochloo-Setarietum (Felf. 1942) cm Soö 1964
3. As. Digüario-Portulacetum (Timm. 1953) Bodrogkozy 1955

4. As, Setario-Galinsogetum Tx. et Berker (1942) Tx. 1950
Al. Amarantho-Chenopodion (albi) Borariu 1943

5. As. Amarantiw-Chenopodietum (Morariu 1943) Soö 1947

Cl. Artemi-- ietea Lohm., Frsg. et Tx. 1950

Ord. Artemisietalia Lohm. ap. Tx. 1947

Al. Eu-Arction Tx. 1937 em. Siss. 1946

6. As. Sambucetum ebuli Kaiser 1926

7. As. Tanaceto-Arte misie turn vulgaris Br. 81. (1931) 1939

CI. Bidentetea Tx., Lohm., Prsg. 1950

Ord. Bidentetalia Br. 81. et Tx. 1943

Al. Ohenopodion Fluviatile Tx. 1960

8. As. Echinochloo-Polygonetum hydropiperi Spiridon 1980

CI. Plantaginetea majoris Tx. et Prsg. 1950

Ord. Plantaginetalia majcris Tx. (1947) 1950

AI. Polygonion avicularis Br. 81. 1931 ,
9. As. Cynodontetum dactyloni Rapaics 1926

10. As. Polygonetum avicularis Br. 81. 1931

11. As. Lolio-Plantaginetum majoris (Linkola 921) Beger 1930.

3.3. Analiza principalelor culturi din perimetrul cercetat

în judeţul Vrancea, zonă de tradiţie, consacrată şi cu vocaţie pentru
cultura viţei de vie, aceasta este principala plantă de cultură, deţinînd

peste 30.000 ha, cea mai mare suprafaţă viticolă dintre toate judeţele

ţării.

Distribuţia neuniformă a precipitaţiilor, în majoritatea anilor stu-

diaţi are implicaţii deosebite şi asupra realizării producţiei de struguri

(tabel 4).

Tabel 4

Realizarea planului la producţia de struguri în anii 1982—1981

Analizînd realizarea planului la producta de struguri în anii 1982—

1984 în 9 unităţi de producţie cu caracter viticol din judeţul Vrancea

se constată că în anul 1982 — an deosebit de favorabil sub aspectul

distribuţiei precipitaţiilor după cum am văzut — şase din cele nouă

% de realizare a planului
Unitatea

1982
i

I 1983 1984

Stat. cercet. viticole

Odobeşti ,
I.A.S. Odobeşti
C.A.P. Odobeşti
C.A.P. Baloteşti
C.A.P. Jariştea
I.A.S. Panciu

C.A.P. Panciu

C.A.P. Movilita
C.A.P. Străoane

180

140

108

100

122

148

106

93

79

100

80

44

70

88

101

61

72

60

116

101

84

39

83

119

80

100

65
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unităţi înregistrează depăşiri de plan (între 6—80%), una (C.A.P. Bolo-

teşti) realizează planul, iar două (C.A.P. Movilita şi C.A.P. Străoane)
înregistrează producţii sub plan datorită procentului mai mare de goluri
din plantaţii. în anul 1983 doar două unităţi (Staţiunea de cercetări

viticole Odobeşti ei I.A.S. Panciu) realizează planul de struguri iar în

anul 1984 trei unităţi (Staţiunea de cercetări viticole Odobeşti, I.A.S.

Panciu şi I.A.S. Odobeşti) prezintă depăşiri la producţia de struguri,
celelalte cu excepţia C.A.P. Movilita la care planul a fost restructurat

considerabil se situează cu producţii sub cele planificate.

Concluzii

1. Sub aspect termic zona studiată oferă condiţii optime pentru

creşterea şi dezvoltarea plantelor.

2. în această zonă suma precipitaţiilor este satisfăcătoare în unii

ani, dar total necorespunzătoare în ceea ce priveşte repartiţia ploilor.

3. Atît activităţile biologice din sol cît şi producţiile de struguri

obţinute sînt direct şi profund influenţate de regimul de precipitaţii.

4. Pentru înlăturarea acestor cauze şi asigurarea constantă a pro-

ducţiei de struguri este necesară introducerea irigaţiilor însoţită de adop-
tarea unor tehnologii de cultură adecvate.

RESEARCHES CONCERNING THE NECESSITY ,

OF THE IRRIGATION INTRODUCTION IN THE HILLY ZONE

OF DISTRICT VRANCEA

Summary

From the undertaken studies during the period 1980—1984 on the

introduction of the irrigations in the hilly zone of District Vrancea

the following conclusions and recommendations are resulted :

In this zone the leached chernosem is the most extended, followed

by the grey and the alluvial soils.

The values of the physical — mechanical properties of the soils

in this perimeter are characteristic to the soils with a high fertility,

these values showing some variations in connection with the stage of

the evolution as well as with the applied agro-phytotechnical

proceedings.

The values of the hydro-physical properties evidence the quality
of these soils to assure the normal supplying with water for the plants.

From the biological point of view, these soils have a potential

fertility high enough which can be used by the applied irrigation.

The activity of both dehydrogenase and glucosoxidase as well as the

property of mineralisation evidence the advanced possibilities of these

soils to elaborate the nutritious elements favourable to a higher

consumption by the plants in the conditions of the irrigation. The

biological activity is very clear in the superficial bed of the soil



especially cm) owing to a larger number of microorganisms

from the total quantitative and qualitative point of view.

The spontaneous vegetation which grows in the small areas is

represented by some segetal and ruderal associations and is determined

by some variations of the local factors (texture, humidity of the soil,

degree of fertility etc.).

The main agro-ecosystem in this area is the grape vine planta-
tions which have a good productivity during the years with suitable

rainfalls, ranged uniformly along the vegetation period ; in the condi-

tions of the poor and ununiformly ranged rainfalls the yields are

smaller generally and the planned income does not realize.

The irigation of the crops as well as some suitable agricultural

technologies must by applied in view to prevent the bad effects of

the drought during some years. J
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