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1. Obiectivele generale 

Lucrarea face obiectul contractului nr. X2C13/18.07.2006 incheiat intre I.C.P.A. BUCURESTI 
şi S.C. IPA S.A., incheiat în vederea realizarii, în cadrul Programului “CEEX 2006 – Cercetare 
de excelenta” cu finantare de la Bugetul de Stat – MEC, a Proiectului „Indicatori agroecologici 
bazaţi pe informaţii numerice de teren pentru caracterizarea vulnerabilităţii sistemelor 
agricole din zonele colinare – IAGINT”  
Obiectivul general al proiectului propus este de a îmbunătăţi modelarea proceselor bio-fizice 
specifice zonelor colinare şi de a realiza un sistem eficient şi unitar de Indicatori AgroEcologici 
(IAE) care să contribuie la analizarea problemelor de mediu în zonele colinare şi la elaborarea 
politicilor agrare în aceste zone.  
Indicatorii propuşi sunt dependenţi de variabilitatea indusă de condiţiile topografice asupra 
condiţiilor climatice şi a managementului. Pentru evaluarea lor, se vor utiliza modele de simulare 
a transportului de masă şi energie din sistemul sol-apă-plantă-atmosferă cuplate cu un sistem de 
informaţii integrat (Sistem Informatic Geografic al resurselor de sol şi al utilizării terenului, 
Model Digital de Teren) care va opera la nivel de sub-bazin hidrografic. Vor fi delimitate, de 
asemenea, zonele şi terenurile apte pentru un management durabil pentru culturile agricole de 
câmp. Aceşti indicatori pot fi utilizaţi, de asemenea, şi pentru comunicarea stării mediului către 
organismele UE care monitorizează modul în care România respectă politicile UE de mediu. 
Proiectul IAGINT urmăreşte să identifice lipsurile existente în concepte, indicatori şi date în 
zonele colinare. Ca rezultat final al proiectului, va fi furnizat un set de definiţii, proceduri şi 
protocoale – set consecvent, documentat şi publicabil pentru caracterizarea unitară şi evaluarea 
mediului în scopul monitorizării din perspectiva activităţilor agricole în zonele colinare. 
Pentru a atinge aceste scopuri, proiectul IAGINT şi-a propus următoarele obiective practice: 
Obiectivul 1. Modelarea efectului indus de configuraţia terenului asupra mediului fizic al 
plantei 
Modelele utilizate şi adaptate în proiect includ influenţele topografiei terenului asupra regimului 
radiaţiilor, temperaturii, umidităţii şi a fluxurilor de energie (căldură, apă) la nivel de sub-bazin 
hidrografic. Modelele sunt realizate folosindu-se soluţii simple pentru descrierea dinamicii 
fluxurilor de căldură şi apă de la suprafaţa solului, şi pentru cuplarea bilanţului de energie şi apă 
pentru parametrizarea modelelor de plantă care descriu dinamica fenofazelor şi acumularea 
biomasei. 
Obiectivul 2. Îmbunătăţirea modelelor pentru descrierea interacţiunilor sol – recoltă – 
climat pentru diferite sisteme de agricultură 
Scopul acestui obiectiv este creşterea capacităţii de predicţie a modelelor agro-pedo-hidro-
climatice pentru evaluarea efectului indus de structura peisajului şi sistemul de agricultură 
(definit prin rotaţie şi management pe termen lung) în vederea utilizării durabile a terenurilor şi 
minimizării efectelor negative asupra parametrilor economici ai exploataţiei agricole. Pe baza 
output-ului modelelor se vor deriva indicatori de durabilitate pentru recolte şi sisteme de culturi 
individuale. Aceşti indicatori sunt consideraţi relevanţi pentru orice procedură de evaluare a 
politicilor agricole pe terenuri în pantă. În cadrul acestui obiectiv, se urmăreşte perfecţionarea 
modelelor de creştere a plantei în fazele de germinare, răsărit şi dezvoltare vegetativa ulterioară, 
ca funcţie de umiditatea solului şi temperatură incluzând evenimente climatice extreme (secetă, 
caniculă, îngheţ), evaluarea variabilităţii spaţiale a eficienţei de utilizare a radiaţiilor şi a apei 
(EUR, UEA), includerea efectelor remanente (umiditate, reziduuri vegetale) ce caracterizează 
diferitele sisteme de management agricol (rotaţia culturilor, lucrările solului, aplicarea 
îngrăţămintelor organice), realizarea analizelor de senzitivitate şi distribuţie a probabilităţilor 
pentru variabilele de ieşire ale modelului de recoltă în funcţie de variaţia inputurilor. 
Pentru sistemele de agricultură durabilă pe teren colinar este esenţial să se realizeze o acoperire 
cu vegetaţie rapidă a solului pentru a menţine stabilitatea şi fertilitatea solului.  
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Obiectivul 3. Integrarea şi agregarea algoritmilor pentru calculul balanţei de energie şi de 
apă în funcţie de parametrii Modelului Digital de Teren (MDT) 
Parametrii derivaţi din modelare trebuie sintetizati în indicatori la nivelul bazinelor hidrografice. 
Agregarea parametrilor depinde de precizia modelului numeric al terenului. În acest scop, trebuie 
dezvoltat un instrument pentru a evalua aceşti parametri pornind de la variabilele topografice şi 
de sol ale terenului respectiv. În cadrul acestui obiectiv, vor fi studiate distribuţia regimului de 
radiaţie şi temperatură în landsaft pe baza modelului digital de teren, regimul de apă în funcţie de 
caracteristicile topografice furnizate de MDT, şi vor fi realizate analize de sensitivitate privind 
efectul pantei asupra agregării datelor. 
Obiectivul 4. Definirea indicatorilor agro-ecologici derivaţi din model pentru 
caracterizarea şi managementul sistemelor durabile de agricultură din zone colinare; 
Platforma de comunicare cu grupurile/colectivităţile interesate (stakeholder) şi utilizatori 
finali 
Metodele curente de utilizare şi management al terenului oferă estimări regionale privind 
riscurile cultivării în regiuni caracterizate ca fiind sub-optime pentru agricultură. Se presupune 
că variaţia balanţei de energie şi apă datorită topografiei terenului va explica o mare parte a 
acestui risc. Pe baza integrării succesive a informaţiilor şi modelelor de proces, se vor obţine 
seturi de indicatori agro-ecologici, care să reflecte potenţialul şi stabilitatea sistemelor de cultură 
precum şi impactul stresurilor termice şi hidrice asupra culturilor. Pe baza valorilor de prag 
derivate vor fi fundamentate deciziile pentru îmbunătăţirea managementul sistemelor de culturi 
şi, în cele din urmă, pentru a atinge un management durabil. 
Sarcina generală a acestui obiectiv va fi de a implementa un sistem de comunicare a riscului pe 
baza indicatorilor agro-ecologici, care reflectă parametrii de productivitate distribuiţi spaţial şi 
temporal. 
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2. Obiectivele fazei de execuţie 

Obiectivul 2. Îmbunătăţirea modelelor pentru descrierea interacţiunilor sol – recoltă – 
climat pentru diferite sisteme de agricultură 
Scopul acestui obiectiv este creşterea capacităţii de predicţie a modelelor agro-pedo-hidro-
climatice pentru evaluarea efectului indus de structura peisajului si sistemul de agricultură 
(definit prin rotaţie şi management pe termen lung) în vederea utilizării durabile a terenurilor şi 
minimizării efectelor negative asupra parametrilor economici ai exploataţiei agricole. Pe baza 
output-ului modelelor se derivează indicatori de durabilitate pentru recolte şi sisteme de culturi 
individuale, consideraţi relevanţi pentru orice procedură de evaluare a politicilor agricole pe 
terenuri în pantă. 
Activitatea 2.4 Evaluarea modulelor integrate pentru sisteme de culturi  
Nici unul din modele existente de creştere a recoltei (bazate pe modelele SUCROS, EPIC, 
CropSyst-Watershed) nu ia în consideraţie efectele pantei şi expoziţiei. Este deci necesar să 
evaluăm aceste noi subrutine: 
− izolând modulele de creştere /dezvoltare a recoltei şi de echilibru al apei din sol în modelele 

existente; 
− cuplând noi subrutine cu modulele enumerate, producând un model îmbunătăţit de simulare a 

sistemelor de culturi; 
− validând modelul îmbunătăţit pe baza datelor experimentale disponibile; 
− comparând estimările variaţiei (răsărire, acoperire, maturitate, recolte) cu modelul standard. 
Au fost incluse îmbunătăţirile necesare pentru modelele de recoltă aplicate pe terenuri in pantă. 
Modelul de simulare rezultat este capabil să simuleze influenţa efectelor induse de 
managementul agricol (reziduuri vegetale, modificările datei semănatului, umiditatea solului), 
care trebuie calibrate şi evaluate, pentru sisteme de culturi tipice pentru condiţii de pantă. 
Activitatea 2.5 Analize de senzitivitate a indicatorilor  
Indicatorii derivaţi trebuie să fie testaţi în ceea ce priveşte modul în care se modifică cu (a) 
variabilele de stare topografice şi (b) cu inputul variabilei climatice (a fost utilizată pentru 
scenariul de bază perioada 1960-1990). 
Această activitate abordează senzitivitatea indicatorilor individuali şi agregaţi referitori la 
creşterea şi supravieţuirea recoltei, faţă de modificarea inputurilor topografice şi climatice. S-au 
definit mai întâi indicatorii agro-ecologici importanţi, asociaţi culturilor vegetale: 
− indexul de răsărire, stabilire şi supravieţuire (CEI) a culturii in primele faze de vegetaţie, 

precum şi indexul de acoperire a solului (SCI); 
− indicatorul de stres de apă şi temperatură (CWSI, TSI); 
− indicatorul de maturitate şi productivitate a recoltei sau indexul recoltei (CMI, PI / YI). 
Se simulează răspunsul indicatorilor individuali şi agregati în funcţie de modificarea treptată a 
variabilelor topografice şi climatice. Relaţiile între indicatorii individuali şi variabilele topo-
climatice definesc praguri pentru combinaţiile sol-recoltă-topografie.  
Obiectivul 4. Definirea indicatorilor agro-ecologici derivaţi din model pentru 
caracterizarea si managementul sistemelor durabile de agricultura din zone colinare; 
Platforma de comunicare cu grupurile/colectivitatile interesate (stakeholder) si utilizator  
Proiectul IAGINT a adaptat conceptele de comunicare a riscului dezvoltate în domeniul 
degradării solului datorită practicilor agricole de management, pentru a implementa metode 
îmbunătăţite de analiză de risc şi vizualizare, cu scopul de a îmbunătăţi percepţia riscului de 
către stakeholderi.  
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Pentru a evalua riscul asociat diferitelor sisteme de management agricol în funcţie de scenarii 
regionale privind schimbările globale şi implementarea politicilor agricole comunitare, s-au 
realizat chestionare orientate către grupuri de interese şi utilizatori. 
Proiectul consideră procesul de comunicare a riscului ca un proces interactiv de schimb de 
informaţii şi opinii între utilizatorii finali şi stakeholderi (în contrast cu transmisia de sus în jos 
de la un “expert” spre un auditoriu ţintă “non-expert”), chestionarele fiind în continuare în 
circulaţie şi urmărindu-se obţinerea de rezultate în progres. În etapa 2, s-a realizat un raport de 
cercetare care a analizat un prim set de răspunsuri la chestionarele elaborate.  
Activitatea 4.2 Evaluarea scării MDT şi a rezoluţiei datelor de intrare 
Obiectivul acestei activităţi este de a se asigura că evaluarea indicatorilor şi a impactului este 
condusă (a) în cel mai economic mod posibil şi (b) fără a pierde nici o informaţie vitală pentru 
obiectivul general. Pentru această activitate, modelele trebuie să fie succesiv integrate. 
Derivarea indicilor topografici, de exemplu pentru intercepţia radiaţiei, redistribuţia apei via 
MDT se realizează pe baza ipotezei stării staţionare in functie de caracteristicile topografice 
(altitudine, panta, expozitie) si de sol (conductivitate hidraulica). Această ipoteză conduce la 
economii ale duratei de calcul, ceea ce poate fi important pentru evaluări cu un număr mare de 
celule. Deşi este suficientă pentru a evalua redistribuţia de umiditate a solului şi efectele de 
temperatură asupra răsăririi, nu este potrivită pentru evaluarea productiei finale. Simularea 
dinamicii creşterii culturii pentru intreaga perioada de vegetatie este necesara pentru estimarea 
efectelor intirzierii semanatului/rasaririi culturii asupra recoltei/productivităţii şi acoperirii/ 
protecţiei solului. 
Se urmăreşte optimizarea tehnicilor pentru creşterea graduată a complexităţii instrumentului 
pentru a distribui indicatorii agro-ecologici cei mai potriviţi pentru efectele lor, ţinând cont de 
importanţa variabilităţii spaţiale 
− Evaluarea intercepţiei radiaţiei, temperaturii solului şi umidităţii solului 
− Faze fenologice pentru recolte unice (întârziere, scurtime) 
− Sustenabilitatea economică (recolte, productivitate; recoltă unică, sisteme de recolte). 
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3. Rezumatul fazei 

In termeni spatiali, agricultura este una dintre cele mai importante folosinte ale terenurilor in 
Europa. Managementul acestor terenuri are impact profund asupra calitatii mediului in ansamblu 
prin, de exemplu, dinamica nutrientilor, resursele de apa si diversitatea biologica şi prezintă 
caracteristici aparte pe terenurile în pantă. În etapele anterioare, a fost prezentat modelul utilizat 
în cadrul proiectului IAGINT pentru a simula micrometeorologia, creşterea plantei şi pentru a 
calcula indicatori, realizat utilizând UML pentru a avea o definiţie explicită a structurii 
programului în termeni de componente şi relaţia dintre ele. Programul este scris cu un limbaj 
orientat obiect, Visual Basic 6.0.  
Modelul de sistem de cultură ales este legat cu un model explicit de bilanţ de energie şi cu un 
model de flux şi bilanţ de apă din sol. Pentru a simula peisajul colinar, aceste două modele 
trebuie să schimbe unele variabile şi, în acest scop, s-au prezentat şi variabilele climatice zilnice 
din modelul micrometeorologic, în punctul de referinţă şi pentru fiecare celulă, cerute de 
modelul de sistem de cultură: radiaţia solară globală orară, temperatura aerului zilnică, 
evapotranspiraţia, conţinutul de apă din sol zilnic la 1 m. Modelul de sistem de cultură 
furnizează modelului micrometeorologic, în punctul de referinţă şi pentru fiecare celulă, 
urmatoarele variabile: LAI, înălţimea învelişului vegetal, adâncimea de înrădăcinare. Modelul 
hidrologic poate fi ales fie ca o variantă bazată pe caracteristici fizice (modificată ISBA), fie ca o 
variantă empirică (în cascadă; Burns et al 1974 – în cascadă cu timp de călătorie, Neitsch et al. 
2002). Parametrii hidraulici pentru ambele modele sunt estimati intern din parametrii van 
Genuchten oferiţi în baza de date de sol; dacă parametrii van Genuchten nu sunt accesibili, pot fi 
estimaţi din textură, materie organică şi densitatea aparentă utilizând funcţii de pedotransfer (de 
exemplu, HYPRESS – Wösten et al, 1999). Ca alternativă pentru evapotranspiraţia calculată ca 
parte a bilanţului de energie, poate fi ales un modul bazat pe FAO Irrigation şi Drenaj paper No. 
56. Ulterior, a fost dezvoltat un modul original de germinaţie-răsărire, numit Modelul GEme, 
pentru a descrie efectul stresului de temperatură şi apă asupra stabilirii culturii.  
Modelul GEme (Bechini et al. 2004) a fost utilizat pentru a simula germinarea seminţelor şi 
răsărirea plantelor. Când utilizatorul alege aceasta opţiune, poate fi calculat indicele 
compromiterii recoltei (CFI), care reprezinta raportul dintre numărul de plante răsărite şi 
numărul de seminţe semănate, folosind o funcţie de ofilire. În final, s-au realizat module pentru 
studierea efectelor stresului hidric asupra germinaţiei, răsăririi şi ofilirii plantulelor. Următorul 
pas a fost de a valida experimental GEme, în cadrul activităţii 2.4 Evaluarea modulelor 
integrate pentru sisteme de culturi, evaluând cantitatea de substanţă uscată a lăstarilor şi de 
substanţa uscată din rădăcină, pentru grâul durum, înfiinţându-se o serie de experimente într-un 
mediu controlat. S-a realizat un experiment factorial cu 3 nivele de temperatură a solului şi 3 
nivele de potenţial hidric al solului (cu 4 repetiţii), rezultând astfel nouă variante. 
Modulul dezvoltat în cadrul proiectului poate constitui un instrument de predicţie a germinării 
seminţelor şi înfiinţării culturii, şi astfel poate avea implicaţii practice pentru fermieri. În etapa 
anterioară, în cadrul activităţii 2.3. Integrarea modulelor pentru a determina variabilitatea 
spaţială a eficienţei de utilizare a radiaţiei şi apei, s-au definit şi simulat indicele de stres hidric 
pentru culturi (CWSI), pe baza căreia s-a modelat temperatura la suprafaţa culturilor pentru 
estimarea CWSI. Pentru validare, s-a monitorizat temperatura covorului vegetal la grâul de 
toamnă şi s-a modelat creşterea acesteia.  
În această etapă, în cadrul activitaţii 2.5. Analize de senzitivitate a indicatorilor s-au realizat 
evaluări ale senzitivităţii indicatorilor aleşi (individuali sau agregaţi), legaţi de creşterea şi 
supravieţuirea culturii, faţă de modificarea inputurilor topografice şi climatice. S-a simulat 
răspunsul indicatorilor individuali şi agregati în funcţie de modificarea treptată a variabilelor 
topografice şi climatice. Relaţiile între indicatorii individuali şi variabilele topo-climatice 
definesc praguri pentru combinaţiile sol-recoltă-topografie.  
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În plus, s-au realizat şi evaluări ale senzitivităţii  parametrilor din Modelul Digital de Teren, cum 
ar fi energia de relief, curbele de nivel, pantele, parametrii care dirijează generarea automată a 
reţelei hidrografice, evaluând influenţa modelului digital ales asupra respectivilor parametri. 
În cadrul Obiectivului 4: Definirea indicatorilor agro-ecologici derivaţi din model pentru 
caracterizarea si managementul sistemelor durabile de agricultura din zone colinare; 
Platforma de comunicare cu grupurile/colectivitatile interesate (stakeholder) si utilizator , 
s-a desfăşurat activitatea 4.2. Evaluarea scării MDT şi a rezoluţiei datelor de intrare 
Proiectul IAGINT a adaptat conceptele de comunicare a riscului dezvoltate în domeniul 
degradării solului datorită practicilor agricole de management, pentru a implementa metode 
îmbunătăţite de analiză de risc şi vizualizare, cu scopul de a îmbunătăţi percepţia riscului de 
către stakeholderi.  
Pentru a evalua riscul asociat diferitelor sisteme de management agricol în funcţie de scenarii 
regionale privind schimbările globale şi implementarea politicilor agricole comunitare, s-au 
realizat chestionare orientate către grupuri de interese şi utilizatori. 
Proiectul consideră procesul de comunicare a riscului ca un proces interactiv de schimb de 
informaţii şi opinii între utilizatorii finali şi stakeholderi (în contrast cu transmisia de sus în jos 
de la un “expert” spre un auditoriu ţintă “non-expert”), chestionarele fiind în continuare în 
circulaţie şi urmărindu-se obţinerea de rezultate în progres. În etapa 2, s-a realizat un raport de 
cercetare care a analizat un prim set de răspunsuri la chestionarele elaborate.  
Obiectivul activităţii 4.2 este de a se asigura că evaluarea indicatorilor şi a impactului este 
condusă (a) în cel mai economic mod posibil şi (b) fără a pierde nici o informaţie vitală pentru 
obiectivul general. Pentru această activitate, modelele trebuie să fie succesiv integrate. În cadrul 
acestei activităţi, sunt prezentate Modelele Numerice de Teren existente pentru ţara noastră, 
precum şi cele utilizate în cadrul proiectului. 
Derivarea indicilor topografici, de exemplu pentru intercepţia radiaţiei, redistribuţia apei via 
MDT se realizează pe baza ipotezei stării staţionare in functie de caracteristicile topografice 
(altitudine, panta, expozitie) si de sol (conductivitate hidraulica). Această ipoteză conduce la 
economii ale duratei de calcul, ceea ce poate fi important pentru evaluări cu un număr mare de 
celule. Deşi este suficientă pentru a evalua redistribuţia de umiditate a solului şi efectele de 
temperatură asupra răsăririi, nu este potrivită pentru evaluarea productiei finale. Simularea 
dinamicii creşterii culturii pentru intreaga perioada de vegetatie este necesara pentru estimarea 
efectelor intirzierii semanatului/rasaririi culturii asupra recoltei/productivităţii şi acoperirii/ 
protecţiei solului. 
Se urmăreşte optimizarea tehnicilor pentru creşterea graduată a complexităţii instrumentului 
pentru a distribui indicatorii agro-ecologici cei mai potriviţi pentru efectele lor, ţinând cont de 
importanţa variabilităţii spaţiale.  
În continuare este descrisă procedura de scalare a indicatorilor agro-ecologici derivati şi este 
prezentat un exemplu “virtual” de adaptare a ieşirilor IAGINT  la un sistem suport de decizie 
pentru ajutarea fermierilor la acomodarea cu problemele de mediu incluse în GAEC considerând 
modificările climatice. Pentru a include două culturi în rotaţie şi a evalua efectul modificărilor 
climatice s-a utilizat ca un instrument de simulare un software alternativ utilizând date climatice 
lunare (distribuite zilnic utilizând funcţii spline). În urma rulării scenariilor propuse, sunt 
prezentate concluzii care evidenţiază cea mai bună rotaţie a culturii în aproape toate scenariile, 
precum şi modul în care măsurile GAEC afectează anumite scenarii.  
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4. Îmbunătăţirea modelelor pentru descrierea interacţiunilor sol – recoltă 
– climat pentru diferite sisteme de agricultură – Activităţile 2.4 şi 2.5 

4.1. Introducere  

Agricultura este una dintre cele mai importante folosinte ale terenurilor in Europa, iar 
managementul acestor terenuri are un impact profund asupra calitatii mediului in ansamblu prin 
dinamica nutrientilor, resursele de apa si diversitatea biologica. In a doua jumatate a secolului al 
XX-lea, peisajele europene au trecut prin schimbari rapide ale folosintelor terenurilor agricole, 
datorita dezvoltarii tehnologiei si managementului, declansata de schimbarile socio-economice si 
politice. Se presupune că aceste tendinţe îşi vor continua cursul in viitor prin efectul reformelor 
Politicii Agrare Comune, largirii Uniunii Europene, globalizarii, schimbarilor tehnologice si 
schimbarii climei. Intensificarea folosintei agricole a terenurilor este de asemenea o 
caracteristica importanta a peisajelor europene, si a dus la fragmentare si pierderea habitatelor si 
a speciilor aflate in componenta lor.  
În etapele anterioare, a fost prezentat modelul utilizat în cadrul proiectului IAGINT pentru a 
simula micrometeorologia, creşterea plantei şi pentru a calcula indicatori, care a fost realizat 
utilizând UML (Unified Modelling Language, Rumbaugh et al., 2005) pentru a avea o definiţie 
explicită a structurii programului în termeni de componente şi relaţia dintre ele, permiţând uşor 
modificarea, îmbunătăţirea şi întreţinerea programului. Programul este scris cu un limbaj orientat 
obiect, Visual Basic 6.0, iar structura obiectului este produsă direct din reprezentarea UML.  
Modelul de sistem de cultură ales este legat cu un model explicit de bilanţ de energie şi cu un 
model de flux şi bilanţ de apă din sol. Pentru a simula peisajul colinar aceste două modele 
trebuie să schimbe unele variabile. În acelaşi raport, s-au prezentat şi variabilele climatice zilnice 
din modelul micrometeorologic, în punctul de referinţă şi pentru fiecare celulă, cerute de 
modelul de sistem de cultură:  

- radiaţia solară globală orară [W m-2] 
- temperatura aerului zilnică (maximă, minimă şi medie) [0C]  
- evapotranspiraţia [mm] 
- conţinutul de apă din sol zilnic la 1 m [m3 m-3]  

Modelul de sistem de cultură furnizează modelului micrometeorologic, în punctul de referinţă şi 
pentru fiecare celulă, aceste variabile:  

- LAI [m2 m-2]  
- înălţimea învelişului vegetal [m] 
- adâncimea de înrădăcinare [m]  

Modelul hidrologic poate fi ales fie ca o variantă bazată pe caracteristici fizice (modificată 
ISBA), fie ca o variantă empirică (în cascadă; Burns et al 1974 – în cascadă cu timp de călătorie, 
Neitsch et al. 2002). Parametrii hidraulici pentru ambele modele sunt estimate intern din 
parametrii van Genuchten oferiţi în baza de date de sol; dacă parametrii van Genuchten nu sunt 
accesibili, pot fi estimaţi din textură, materie organică şi densitatea aparentă utilizând funcţii de 
pedotransfer (de exemplu, HYPRESS – Wösten et al, 1999). Ca alternativă pentru 
evapotranspiraţia calculată ca parte a bilanţului de energie, poate fi ales un modul bazat pe FAO 
Irrigation şi Drenaj paper No. 56 (Allen et al. 1998). Ulterior, a fost dezvoltat un modul original 
de germinaţie-răsărire, numit Modelul GEme, pentru a descrie efectul stresului de temperatură şi 
apă asupra stabilirii culturii (Bechini et al, 2004).  
Modelul permite selectarea ieşirilor zilnice pentru toate variabilele legate de creştere şi rezumă 
indicatori derivaţi din rezultatele de simulare, stadiul de dezvoltare şi biomasa culturii, variabile 
bilanţului de apă din sol, agro-meteorologie ca şi indicatorii de stres şi eficienţă.  
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Programul care simulează creşterea plantei implementat pentru proiectul IAGINT se bazează pe 
asimilarea brută de CO2 şi pe menţinerea şi creşterea respiraţiei pentru a atinge asimilarea 
carbonului finală netă. Acest tip de instrumente de simulare este cunoscut ca modelele de cultură 
tip “�coala de Wit” (van Ittersum et al., 2003), după numele primului cercetător ce a fondat 
prima echipă reală de modelare în Wageningen, Olanda. Exemple de acest tip de model sunt 
SUCROS (Van Keulen et al., 1982) şi WOFOST derivat (Van Keulen şi Wolf, 1986).  
Dezvoltarea culturii în proiectul IAGINT se bazează pe perioada termică acumulată (zilele cu 
suma temperaturilor active) ca şi în SUCROS, dar este generalizat la o scară zecimală numită 
BBCH (2001), care este o generalizare pentru toate culturile de la codul zecimal al lui Zadocks 
et al. (1974).  
Modelul permite selectarea ieşirilor zilnice pentru toate variabilele legate de creştere şi rezumă 
indicatori derivaţi din rezultatele de simulare, adică stadiul de dezvoltare şi biomasa culturii, 
variabilele bilanţului de apă din sol, agro-meteorologie, ca şi indicatorii de stres şi eficienţă.  
Similar cu SUCROS, modelul utilizat de IAGINT pentru sistemul de cultură estimează 
fotosinteza pentru cinci poziţii de-a lungul profilului vertical al învelişului vegetal, selectat pe 
baza integrării Gaussiene, pentru a obţine o valoare integrată pentru fotosinteză a întregului 
înveliş vegetal. În timp ce SUCROS utilizează doar trei puncte Gaussiene în timpul zilei pentru a 
aproxima intercepţia luminii, modulele IAGINT de fotosinteză utilizează un pas de timp de 
minim între 2 ore şi pasul de timp de simulare. Rata de fotosinteză potenţială maximă este o 
funcţie de concentraţie de CO2 în atmosferă.  
Producţia vegetală este simulată în condiţii de apă limitată prin legarea creşterii de bilanţul de 
apă din sol. În modelul IAGINT, efectele stresului de apă sunt calculate din conţinutul relativ de 
apă în sol simplificând funcţia în trepte originală propusă de Sinclair (1986) şi utilizând funcţia 
logistică (Richter et al., 2001). Factorul de stres de apă afectează fotosinteza şi partiţionarea 
rădăcinilor. Dacă este selectat modelul de germinaţie-răsărire GEme, modelul estimează 
momentul pentru stabilirea culturii şi numărul de plante.  
Un alt tip de model utilizat în analizarea problemelor terenurilor în pantă şi pentru dezvoltarea 
modelului IAGINT este modelul CLASS, care este un model la scara bazinelor hidrografice 
pentru modelarea fluxurilor utilizarea terenurilor – atmosferă – sol – apa – transport de poluant 
(Anexa 1). 
Toţi parametrii de cultură, pentru toate culturile şi varietăţile simulate, sunt oferite într-o bază de 
date externă construită în format MS Access.  

4.2. Evaluarea modulelor integrate pentru sisteme de culturi - Activitatea 2.4 

Modelul IAGINT poate folosi modelul GEme (Bechini et al. 2004) pentru a simula germinarea 
seminţelor şi răsărirea plantelor. Când utilizatorul alege aceasta opţiune, poate fi calculat indicele 
compromiterii recoltei (CFI), care reprezinta raportul dintre numărul de plante răsărite şi 
numărul de seminţe semănate. Modelul GEme poate calcula numărul de seminţe germinate şi cel 
al plantelor răsărite folosind o funcţie de ofilire [moarte (death)]. În etapa anterioară, au fost 
îmbunătăţite modulele pentru germinaţie, răsărire şi ofilire, ţinând cont de umiditatea din sol. 
Modulele respective au fost validate experimental. 
4.2.1 Validarea experimentala a GEme  
Pentru a valida modelul GEme pentru germinarea şi răsărirea grâului durum, s-au înfiinţat o serie 
de experimente într-un mediu controlat (Hala Modele Sol). S-a realizat un experiment factorial 
cu 3 nivele de temperatură a solului şi 3 nivele de potenţial hidric al solului (cu 4 repetiţii), 
rezultând astfel nouă variante:  

A = 10°C, 0.5 Mpa  
B = 10°C, 0.25 Mpa  
C = 10°C, 0.008 Mpa  
D = 22°C, 0.5 Mpa  



 9

E = 22°C, 0.25 Mpa  
F = 22°C, 0.008 Mpa  
G = 30°C, 0.5 Mpa  
H = 30°C, 0.25  
Mpa I = 30°C, 0.008 Mpa  

Pentru aceste experimente s-au adunat date la intervale de o zi sau de 6 ore. Astfel, au fost 
înregistrate valorile pentru următorii parametri:  

• G: procentaj de seminţe germinate  
• E: procentaj de plante răsărite;  
• DMsh: substanţa uscată a lăstarilor (g DM)  
• DMr: substanţa uscată a rădăcinii (g DM);  
• DMse: substanţa uscată a seminţelor germinate (g DM);  
• Ls: lungimea lăstarilor (cm);  
• Lr: lungimea rădăcinii (cm).  
• K: rata morţii plantulelor.  

Următoarele variabile sunt obţinute direct din datele măsurate: 
• DM_rels: substanţa uscată relativă a lăstarilor raportată la greutatea iniţială a seminţei (g g-1);  
• DM_relr: substanţa uscată relativă a rădăcinii raportată la greutatea iniţială a seminţei (g g-1);  

Pentru a estima WPbase şi Tbase am calculat raportul (RG) dintre seminţele germinate la fiecare 
moment de prelevare de probe şi germinaţia maximă la acea variantă dupa ce s-a aplicat o 
funcţie Gompertz, unde variabila dependentă este RG şi variabila independentă este HTt:  
 

RG = Rc×exp{− exp [−Rb×( HTt − HTtm )]}       (4.2.1) 
 

HTt este calculată astfel:  
 

( )[ ]{ } ( )baseoptoptsoilbasesoil TTTTkTWPWPHTt −⋅−⋅−−=   if  Tsoil ≥ Tbase  (4.2.2) 

 
unde:  
Rc – punctul maxim al germinaţiei relative,  
Rb – viteza germinaţiei relative,  
HTTm – intervalul hidrotermal de obţinere a 50% din germinaţie.  
Astfel, sunt aplicaţi şase parametri în total. Programul utilizat este NLR (regresia nelineară) din 
pachetul SPSS (versiunea 13.0).  
Aşadar, parametrii aplicaţi au fost:  
ΨBASE, TBASE, Rc, Rb, HTTm, kT. Valorile parametrilor sunt indicate în tabelul 3.1. 

Regresia se bazează pe 84 valori medii şi valoarea coeficientului R
2
 este 0.56.  

Coeficienţii de diviziune (a_shoot şi a_rad) [g g-1 
°C-1 h-1 MPa-1] sunt obţinuţi din raportul dintre 

DM_rels şi DM_relr şi intervalul hidrotermal, ca pantă a regresiei lineare dintre HTt şi DM_rels 
şi DM_relr. Coeficientul R2 

pentru aceste două relatii este 0.44 (pentru lăstar) şi respectiv 0.09 
(pentru rădăcină).  
Alungirea specifică Es [cm g-1] se estimează cu raportul dintre lungimea măsurată a lăstarilor şi 
substanţa uscată relativă a greutăţii iniţiale a seminţei (DM_rels)  
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Qcc
E s ⋅+
=

21

1     (4.2.3) 

 
unde  
c1 şi c2 – coeficienţi empirici.  
S-a observat că alungirea specifică este independentă de rezistenţa solului, aşa că c2 este stabilit 
ca egal cu 0, iar c1 este inversul lui Es.  

Tabel 4.2.1  
Parametri estimaţi cu aceste experimente  

Parametru  Unitati Grâu durum 
Ψbase  kPa  -796  
Tbase  °C  3.2  
HTTm  °C Mpa d  0.586  
kT  Mpa °C-1  3.9  
a_shoot  G g-1 °C-1 d-1 Mpa-1  0.0107  
a_rad  G g-1 °C-1 d-1 Mpa-1  0.0081  
c1  G cm-1  0.00555  
c2  G cm-1 Mpa-1  0  

 
4.2.1.1 Substanţa uscată a lăstarilor  

Prezentăm mai jos comparaţia dintre datele din măsuratori şi simularea substanţei uscate a 
lăstarilor pentru toate variantele. Toate graficele indică pe axa y procentul din totalul substanţei 
uscate repartizate lăstarilor:  

 
Figura 4.2.1 Greutatea măsurată şi simulată a lăstarilor (% substanţa uscată a greutăţii iniţiale a 

seminţei) pentru plantulele de grâu răsărite la 10°C şi 0.5 Mpa (A),  
0.25 Mpa (B), respectiv 0.008 Mpa (C)  
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Figure 4.2.2 Greutatea măsurată şi simulată a lăstarilor (% substanţa uscată a greutăţii iniţiale a 

seminţei) pentru plantulele de grâu răsărite la 22°C şi  
0.5 Mpa (D), 0.25 Mpa (E), respectiv 0.008 Mpa (F) 

 
Figura 4.2.3: Greutatea măsurată şi simulată a lăstarilor (% substanţa uscată a greutăţii iniţiale a 

seminţei) pentru plantulele de grâu răsărite la 30°C şi  
0.5 Mpa (G), 0.25 Mpa (H), respectiv 0.008 Mpa(I). 

Modelul poate descrie repartizarea substanţei uscate în lăstari la 10°C şi, într-o mai mică măsură 
la 22°C, în timp ce la 30°C există o subestimare, foarte evidentă când disponibilitatea hidrică 
este ridicată. În aceste cazuri (tratamentele I şi, respectiv, H), temperatura mai ridicată decât 
temperatura optimă pentru germinaţie nu are acţiune limitativă asupra creşterii, cum se întâmplă 
în general cu temperatura mai mare de 25°C (Acevedo et al, 2002), aşa cum se întâmplă în 
model. Varianta B arată o tendinţă exponenţială a repartizării substanţei uscate în lăstari doar la 



 12

0.25 Mpa, ceea ce nu se poate simula prin model, chiar dacă substanţa uscată a lăstarilor este 
corect estimată după rezervele seminţelor.  

 
       0.00        0.05   0.10        0.15   0.20      0.25  

Masurat 
Figura 4.2.4: Valoarea simulată vs valoarea măsurată a substanţei uscate a lăstarilor plantulei de 

grâu pentru toate variantele  

Tabel 4.2.2  
Indicii de fitare a estimării substanţei uscate din lăstari în toate variantele  

Eroarea de 
simulare 

(SB) 

Eroarea 
medie 

patratică 
(RMSE) 

GSD Eficienţa 
(EF) 

Indicele de 
concordanţă 

(d) 

Coeficientul 
de 

determinare 
(CD) 

Eroarea 
umana 
medie 
(MBE) 

Coeficientul 
masei 

reziduale 
(CRM) 

0.0001  0.0280  98%  0.35  0.81  0.64  0.003  0.09  

Chiar dacă în unele cazuri (variantele E şi I), modelul nu este în totală concordanţă cu datele din 
măsurători, performanţa de ansamblu este rezonabilă, cu un RMSE de 0.028 şi o eficienţă de 
0.35. Dacă nu luăm în considerare variantele E şi I, modelul este mai precis decât datele din 
măsurători, cu un RMSE de 0.012 şi un GSD de 47%.  

4.2.1.2 Substanţa uscată din rădăcină 
Comparaţiile dintre valorile măsurate şi estimate ale substanţei uscate din rădăcină pentru 
variante sunt astfel:  
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Figura 4.2.5 Valorile măsurate şi simulate ale greutăţii rădăcinii (% substanţa uscată din 

greutatea iniţială a seminţei) pentru plantulele de grâu răsărite la 10°C şi 0.5 Mpa (A) sau 0.25 
Mpa (B) sau 0.008 Mpa(C)  

 
Figura 4.2.6: Valorile măsurate şi simulate ale greutăţii rădăcinii (% substanţa uscată din 

greutatea iniţială a seminţei) pentru plantulele de grâu răsărite la 22°C şi 0.5 Mpa (D) sau 0.25 
Mpa (E) sau 0.008 Mpa (F)  
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Figura 4.2.7: Valorile măsurate şi simulate ale greutăţii rădăcinii (% substanţa uscată din 

greutatea iniţială a seminţei) pentru plantulele de grâu răsărite la 10°C şi 0.5 Mpa (G) sau 0.25 
Mpa (H) sau 0.008 Mpa(I). 

Capacitatea modelului de a urmări datele experimentale măsurate în cazul substanţei uscate din 
lăstari este în general cea mai puţin precisă. Cea mai defectuoasă simulare este pentru variantele 
D. S-a observat o creştere semnificativă a biomasei rădăcinilor între a treia şi a cincea zi de la 
începutul experimentului, ceea ce modelul nu este capabil să simuleze. Întrucât fenomenele apar 
la varianta cea mai uscată, legată de cea mai mare repartizare de substanţa uscată şi către lăstari, 
(pentru această variantă se face o repartizare de 2 ori mai mare de biomasă a seminţei faţă de 
celelalte variante), se poate ca această situaţie să se datoreze unei neglijenţe legată de schimbări 
nesupravegheate în condiţiile experimentale.  

 
Figura 4.2.8 Valorile simulate vs. valorile măsurate ale rădăcinii plantulei de grâu pentru toate 

variantele  
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Tabel 4.2.3 
Indicii de fitare a estimării substanţei uscate a rădăcinii în toate variantele  

Eroarea 
de 

simulare 
(SB) 

Eroarea 
medie 

patratică 
(RMSE) 

GSD Eficienţa 
(EF) 

Indicele de 
concordanţă (d) 

Coeficientul de 
determinare 

(CD) 

Eroarea umană 
medie 
(MBE) 

0.0004  0.0486  0.3208  0.6669  0.3004  -0.0197  0.4538  

Calitatea simulării substanţei uscate din rădăcina este aproximativ la fel cu cea a repartizării 
substanţei uscate din lăstari, cu un RMSE of 0.0486 şi o eficienţă de 0.32. Când biomasa 
rădăcinii devine mai mare de 10% din biomasa totală, înseamnă că modelul nu poate urmări 
datele reale.  

4.3. Analize de senzitivitate a indicatorilor - Activitatea 2.5 

Analiza de senzitivitate reprezintă un instrument  important în definirea unui model şi în 
stabilirea parametrilor, deoarece furnizează informaţii despre parametrii care au un impact major 
asupra datelor de ieşire a modelului (Campolongo şi Braddock, 1999a). De asemenea, aceasta 
permite evaluarea parametrilor în funcţie de importanţa lor (Campolongo şi Braddock, 1999b). 
Aplicaţii specifice analizei de senzitivitate sunt: 
− Studiul comportării modelului şi a coerenţei acestuia utilizând un set de date cunoscute şi 

verificarea congruenţei răspunsului dat de model folosind parametri diferiţi ca date de intrare; 
− Identificarea unui potenţial model simplificat (Bouman si colab., 1996) după fazele de 

construcţie şi verificarea modelului;  
− Furnizarea unor incertitudini asociate cu date şi parametrii referitoare la propagarea erorii 

(Monod şi colab., 2006) atunci când modelele sunt folosite pentru preziceri sau ca sprijin 
decizional.  

− Identificarea interactiilor dintre parametrii şi/sau date de intrare şi verificarea liniarităţii 
efectelor schimbării de parametrii. 

Este important să se conştientizeze faptul că senzitivitatea modelului la parametrii de intrare 
depinde de variaţia intervalului şi de valorile specifice identificate (Francos şi colab., 2003). 
Senzitivitatea este interrelaţionată cu condiţiile specifice ale aplicaţiei modelului, iar analiza 
trebuie să fie efectuată în acelaşi mediu în care modelul este aplicat. 
Toate metodele de analiza de senzitivitate sunt asociate cu aşa numitele “experimente pe  
computer” care sunt o serie de simulări rapide modelate pentru a explora în mod eficient 
răspunsurile modelul prin varierea parametrilor şi a datelor de intrare în intervalele date. 
Parametrii modelului aflat în cercetare sunt factori de intrare ai analizei de senzitivitate. Cea mai 
intuitivă metodă de dirijare a analizei senzitivităţii este aceea de a varia unul din factori, în timp 
ce ceilalti păstrează aceleaşi valori. Relaţia dintre valorile jth şi xj

i (unde i este factorul ith) şi 
răspunsuri f(xj) (unde xj este un vector al combinării valorilor factorilor de intrare jth ) determină 
un profil al răspunsului. Un set de analize de senzitivitate poate fi obţinut prin calculul 
sensibilităţii locale pentru diferite scenarii ale date de intrare (ca un set diferit de valori 
nominale). Această idee a fost exploatată de către Morris (1991). Metoda lui Morris permite 
evaluarea senzitivitaţii de ordinul I (senzitivitatea datelor de ieşire la schimbarea unui parametru 
specific al datelor de intrare, în timp ce restul datelor de intrare se menţin constante) şi efectele 
cumulative ale unui ordin mai mare (interacţiunea dintre 2 sau mai mulţi factori şi non-
liniaritatea). Metoda lui Morris este convenabilă atunci când trebuie aleşi factorii care 
influenţează cel mai mult din totalul factorilor de intrare. In plus, aceasta metoda permite 
investigarea tuturor intervalelor de incertitudine a factorilor de intrare  (Monod şi colab., 2006). 
Metoda lui Morris prezintă avantajul de a fi limitată în numărul de operari necesare de model, şi, 
deci, este potrivit în cazul modelelor cu un număr mare de parametrii şi timpii mari necesari 
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computerului pentru operare. Câteva metode sunt disponibile în identificarea şi evaluarea 
efectelor interactiilor de ordin mare si/sau a efectelor de gradul 2, dar un numar mare de simulari 
sunt aproape imposibile. 
4.3.1 Teoria metodei lui Morris   
Obiectivul metodei lui Morris este de a determina care factori pot fi considerati a avea efecte 
neglijabile, liniare şi aditive, sau non-lineare atunci când sunt implicate in interacţii cu alţi 
factori. Următoarea descriere a modelului Morris este extrasă din Saltelli şi colaboratorii, 2004, 
unde se găsesc detalii de operare. 
Metoda sugerată de Morris se bazează pe aşa numitul efect elementar (di) precum:  

∆
−∆+

=
)x(y)x,...,x,...,x,x(y

)x(d kf21
i  

unde x este vectorul k-dimensional al parametrilor modelului şi ∆ este etapa de prelevare ca o 
schimbare a parametrului ith. 
Fiecare parametru xi  poate avea valori în intervalul {0, (p-1)-1 , 2(p-1)-1, …,1} si ∆ este un 
multiplu al (p-1)-1:  

)1p(2
p
−

=∆   

unde p este numărul de nivele. Modelul lui Morris începe prin selectarea aleatorie a unei valori 
de baza x* fiecare component xi este luat din intervalul {0, (p-1)-1, 2(p-1)-1, …,1}. Vectorul x* 
nu este utilizat, dar punctul de prelevare x(j) se obţine prin creşterea sau scăderea unuia sau mai 
multor componente x* (selectate aleatoriu) din ∆. Modelul continuă prin stabilirea unei 
succesiuni de (k+1) puncte de prelevare x(1), x(2), …,x(k+1) cu proprietatea ca 2 puncte 
consecutive să difere printr-o singură componentă. Succesiunea x(1), x(2), …,x(k+1)  este denumită 
traiectoria în spatiul parametrilor. Deci, evaluarea este un grid k-dimensional cu p nivele.   
Traiectoriile pot fi de la 2 la 10, iar nivelele pot avea valorile 4, 6 sau 8. Numărul de operari (n) 
este definit ca fiind:  
n = r * (k +1)  

Alegerea lui p (sau ∆) este o problemă actuală, strict legată de alegerea numărului de traiectorii r. 
Când numărul de traiectorii r este mic, atunci nu toţi factorii posibili ce pot influenţa 
experimentul sunt luaţi in consideraţie. Considerînd o valoare mare a lui p, aceasta implică 
utilizarea unui număr mare de nivele examinate şi determină creşterea acurateţii prelevării. 
Experimente anterioare, cu diferite modele (Saltelli şi colab,  2004) au indicat alegerea lui p = 4 
si r = 10 ce au condus la rezultate valoroase.  
Informaţii utile legate de influenţa parametrului ith asupra datelor de ieşire sunt furnizate de 
examinarea unei distribuţii finite a efectelor elementare asociate cu parametrul ith (Fi), obţinut 
prin prelevarea diferiţilor x, şi a distribuţiei valorilor absolute ale efectelor elementare (Gi).  
µ* , media lui Gi, este folosită pentru stabilirea factorilor de intrare cu o influenţă importantă 
asupra  datelor de ieşire şi σ, deviaţia standard a lui Fi, care este utilizată pentru a identifica 
factorii implicaţi in interacţia cu ceilalţi factori sau al cărui efect nu este liniar. Termenul µ* este 
folosit în locul mediei lui Fi (µ) pentru că, dacă distribuţia conţine elemente negative atunci 
unele efecte pot le anula pe celelalte. De aceea, µ nu este sigur pentru factorii de ierarhizare in 
ordinea importanţei.  
Estimarea mediei şi a deviaţiei standard urmează aceste statistici:  

∑
=

=µ
r

1i

i

r
d

*  
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Rezultatele pot fi uşor interpretate. O valoare mare a lui µ* indică date de intrare cu o influenţă 
importantă asupra datelor de ieşire. Valori mari a lui σ însemnă că efectele elementare legate de 
acest factor este puternic afectată de alegerea punctului de prelevare respectiv şi de alegerea 
valorilor celorlalţi factori. Din contră, o valore mică a lui σ implică faptul că efectul lui xi  este 
aproape independent de valorile celorlalţi parametrii.  

 
Figura 4.3.1: Exemplu al unei traiectorii într-un spaţiu bidimensional.  

4.3.2 Implementarea analizei de senzitivitate în model  
Analiza de sezitivitate din cadrul proiectului foloseste ca valoari medii valorile parametrilor 
calibraţi, care permit  focalizarea analizei în zonele care prezintă interes (Francos şi colab. 2003).   
Analiza de sezitivitate este un proces automat care are la bază WarmSimLab. WarmSimLab este 
o componentă a softului ce oferă un set de metode de analiză a sensibilităţii în programul 
SIMLAB (Saltelli si colaboratorii, 2004). Simlab nu permite includerea lui directă în model, ci 
trebuie să fie scris în SimLab folosindu-se acelaşi limbaj. În cazul unui model atât de complex 
precum cel din proiect, este imposibilă scrierea acestuia utilizând limbajul SimLab. 
WarmSimLab foloseşte doar datele de intrare şi de ieşire ale modelului, ce permite utilizarea 
oricărui model şi care poate fi codificată de oricare model. Modelul IAGINT poate utiliza 
WarmSimLab pentru a calcula automat senzitivitatea pentru parametrii de planta, caracteristicile 
topografice, datele de însămânţare şi conţinutul iniţial al apei în sol. În analizele următoare, am 
presupus o distribuţie normală a parametrilor.  
Pentru analiza de senzitivitate sunt necesare următoarele informaţii:  
− Lista parametrilor (mai jos)  
− Numărul traiectoriilor şi al nivelelor pentru metoda Morris (definită anterior). Traiectoriile 

pot varia de la 2 la 10, iar nivelele pot avea valorile 4, 6 sau 8. 
4.3.2.1 Lista parametrilor 

Aceasta lista înmagazinează toţi parametrii necesari pentru analiza de senzitivitate. Un fragment 
dintr-un astfel de lista este prezentat în Tabelul 3.3.1. Acesta include toţi parametrii şi câmpurile 
sunt identificate (număr şi nume) urmărind caracteristicile distribuţiei parametrilor, tipul 
distribuţiei (normală, uniformă etc), media şi deviaţia standard. Parametrul utilizat în analiza 
sensibilităţii este marcat cu un “x” în prima coloană.  

Tabel 4.3.1 
Exemplu de lista de parametrii pentru WarmSimLab  

Pentru 
analiză 

Numărul 
parametrilor 

Numele 
parametrului 

Tipul 
distribuţiei 

Media  Deviaţia 
standard 

Limita 
minimă 

Limita 
maximă 

                 Parametrii de planta 
             1 Ctulpină  Normal  0.494  0.0247  0.05  0.95  
             2 CH2Ofrunze  Normal  1.463  0.07315  0.05  0.95  
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X  3  CH2Orădăcini  Normal  1.444  0.0722  0.05  0.95  
X  4  CH2Otulpină  Normal  1.513  0.07565  0.05  0.95  
 5  CH2Odepozitare  Normal  1.415  0.07075  0.05  0.95  

 …  …  …  …  …  …  …  
 
Programul WarmSimLab, începând cu indicaţiile anterioare, prezintă o listă a tuturor 
parametrilor necesari în analiza de senzitivitate (şi alte informaţii pentru utilizarea internă). 
Combinaţiile se fac pe rând şi valorile fiecărui parametru sunt pe coloane 

Tabelul 4.3.2:  
Lista combinaţiilor 

0  
4  
40 
 0  
0.627121 -0.4721 20.11199 0.524353 
0.627121 -0.4721 79.88802 0.524353 
 ...  
0.157879 5.016968 20.11199 0.13986  

Primele 4 rânduri sunt un colector, următoarele sunt combinarea valorilor parametrilor conform 
metodei Morris; numărul de coloane este numărul de parametri evaluaţi pentru senzitivitate.  
Folosind fişierul de combinaţii, sunt realizate toate combinatiile de simulare. După pregătirea 
unui vector ce conţine valorile datelor de ieşire pentru studiului fiecărei combinaţii, 
WarmSimLAb calculează senzitivitatea elementară şi rezultă date de ieşire ce conţin µ* şi σ 
pentru fiecare parametru ce permite reprezentare grafică şi interpretarea rezultatelor ale analizei 
de senzitivitate.  

 4.3.2.2 Selectarea parametrilor pentru analiza de senzitivitate în cazul modelului 
proiectului 

Pentru a prezenta rezultatele într-o formă mai clară, parametrii sunt grupaţi în funcţie de rolul lor 
în stimularea culturii în 6 clase: dezvoltare, fragmentare, înfiinţare, fotosinteză, stres hidric şi 
maturitate (Tabelul 4.3.3).  

Tabelul 4.3.3  
Grupuri de parametrii de cultură selectaţi pentru analiza sensibilităţii  

Grupuri de parametrii Parametru  
Dezvoltare 
 
 
Fragmentare 
 
Infiintare (vitalitate timpurie) 
 
 
Vitalitate (fotosinteză) 
 
Maturitate 
 
 
Senzitivitatea la stres 

 Gradul de dezvoltare în cele 5 etape de creştere 
 Temperaturile de bază (Tbază pentru răsărire şi maturare) 
 Cerinţe vernale 
 Raportul rădăcină/lăstar 
 Frunze, tulpină, depozit (HI) 
 Management, precum însămânţare, fertilizare cu N 
 LAI iniţial, suprafaţa specifică a frunzei (SLA) 
 Coeficientul de temperatură GLAI, Tbază (LAI) 
 Rata fotosintezei în prezenţa luminii suficiente 
 Factorul de conversie iniţial al luminii (eficienţa fotosintezei) 
 Rata mortalităţii datorată auto-umbririi 
 Vârsta dependentă de moartea frunzei 
 Rata mortalităţii frunzelor 
 Funcţia de răspuns la stresul hidric (ex. Sinclair, 1996) 
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4.3.3 Analiza de senzitivitate pentru cultura grâului de iarnă  
4.3.3.1 Influenţa mediului înconjurător şi a managementului  

Analiza a fost realizată pe o serie de date aflate în arhiva ICPA, utilizând datele meteo din 
perioada 1993-94, când data însămânţării a fost 27 octombrie şi nu a fost irigat.   
Selecţia parametrilor  
Pentru analiza de sezitivitate au fost selectaţi 58 de parametri ai culturii pentru 236 simulări 
rezultând 4 traiectorii şi 4 nivele. Mediile parametrilor s-au obţinut după calibrare şi validare. 
Deviaţia standard este de 5% din medie pentru cea mai mare parte a  parametrilor. Aceasta setare 
este un punct critic, deoarece puţine articole ştiinţifice raportează sau estimează deviaţia 
standard, chiar daca există o bază. De exemplu, datele din Feng-min şi colaboratorii (2001) 
indică o deviaţie standard de 5% a mediei, apropiată de coeficientul de partiţie dintre tulpină şi 
rădăcini. Pentru parametrii legaţi de ziua de răsărire a fost aleasă o deviaţie standard de 10% a 
mediei, conform Cartelle şi colaboratorii (2006). Un tabel vast din Confalonieri şi colaboratorii 
(2006) referitor la cultura de orez, indică câteva valori ale deviaţiei standard raportată.  

4.3.3.2 Rezultate ale senzitivitatii grâului de iarnă  

 

Figura 4.3.2: Analiza de senzitivitate pentru câţiva parametri ai culturii grâului de iarnă  

Tabelul 4.3.4  
Clasificarea grupurilor de parametri în conformitate cu media sensibilităţii lui Morris (µ*) 

relevantă pentru producţia grâului de iarnă  

Grupul  Media µ*  Media σ  
Dezvoltare  545  272  
Vitalitatea timpurie/ Infiintare  354  279  
Maturitate  177  138  
Vitalitate/Fotosinteză 100  69  
Fragmentare  96  65  
Stres hidric  0  0  

 
Senzitivitatea maximă este înregistrată pentru parametrul Tbase2 (temperatura de bază pentru a 
calcula răsărirea GDD şi începutul alungirii tulpinii), care arată o interacţie puternică cu ceilalţi 
parametrii. Conform senzitivitatii, cel de-al 2-lea parametru este GDD2 (cerinţa GDD de răsărire 
la începutul alungirii tulpinii); de aceea, durata etapelor de dezvoltare de după răsărire pănâ la  
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alungirea tulpinii rezultă a fi factorul cu cea mai mare influenţă asupra producţiei. În general, 
modelul este mai sensibil la parametrii legaţi de dezvoltare (tabelul 4.3.4). Este cunoscut faptul 
că unul dintre cei mai importanţi parametri în îmbunătăţirea producţiei de  grâu este adaptarea 
ciclului de dezvoltare la climă. Este posibil ca, pe lângă parametrii de dezvoltare, un rol 
important să-l aibă înfiinţarea, în timp ce celelalte grupuri de parametri nu joacă un rol principal 
în condiţiile respective. În nordul ţării nu apare stresul hidric, lumina necesară fotosintezei nu 
este aproape de saturaţie, dar nici foarte mică ca să aibă un impact asupra parametrilor 
fotosintezei. Dintre grupurile de parametrii secundari, cel mai important e maturitatea, care este 
mai important comparativ cu cei legaţi de fotosinteză, pentru că în condiţiile în care apă nu este 
un factor limitativ, producţia depinde de lungimea ciclului şi a fenofazelor, astfel că maturitatea 
este un factor determinant în fotosinteză plantei. O simulare corectă a fenologiei este unul din 
factorii cei mai relevanţi în modelele de simulare şi un punct cheie pentru adaptarea varietăţilor 
(ex., Cao şi Moss, 1997) 
4.3.4 Analiza de senzitivitate pentru grâul durum  

4.3.4.1 Selecţia parametrilor, influenţa mediului şi managementul  
Analiza a fost făcută în timpul sezonul 2006-2007, data însămânţării a fost DOY 330 (26 
noiembrie), iar irigarea nu a fost făcută. Analiza de senzitivitate a folosit un total de 57 parametri 
de cultură pentru 464 simulări, rezultând 8 traiectorii şi 4 niveluri. Pentru  toţi parametrii, 
valorile medii au fost alese din calibrare iar abaterea standard este setata la 10% din valoarea 
calibrării, chiar dacă din lucrarea lui Motzo şi colab. este posibil să estimăm pentru GDD la 
fiecare fenofază, abaterea standard fiind de circa 5% din medie. 
Ca şi pentru grâul de toamnă, următoarele analize s-au făcut grupand  parametrul sub investigare 
în 6 clase.  

4.3.4.2 Rezultatele senzitivitatii grâului durum 

 

Figura 4.3.3 Analiza senzitivităţii la parametrii de cultură ai grâului durum  

Tabelul 4.3.5:  
Clasificarea grupurilor de parametrii conform sensibilităţii medii Morris (µ*) relevantă 

pentru formarea producţiei la graul durum  

Grupul  Medie µ*  Medie σ  
Fragmentarea 872  425  
Stres hidric  755  488  
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Infiintare  516  715  
Maturitate 336  264  
Dezvoltarea  326  234  
Fotosinteză 113  95  

Cel mai sensibil parametru pentru calcularea GDD în faza a doua este temperatura de bază, de la 
răsărire până la începutul înfloririi . În această analiză a sensibilităţii câţiva parametrii joacă un 
rol cheie, deoarece în zona sudica răsărirea este un factor critic, mai mult decât in zonele 
nordice.. Rezultatele sunt puţin diferite de acelea ale grâului de toamnă, comfirmând că analiza 
de senzitivitate este legata de specificul mediului, baza de parametrizare si structura modelului.  
4.3.5 Analiza de senzitivitate pentru floarea soarelui  

4.3.5.1 Influenţa mediului si al managementului 
Sensibilitatea modelului a fost determinată şi pentru floarea soarelui din folosind datele meteo 
din 2007, data însămânţării 31 Martie si nu s-a aplicat irigaţie.  
Selecţia parametrilor 
Pentru analiza se senzitivitate, s-au folosit 48 de parametri de cultură ce au fost selectaţi pentru 
490 simulări, rezultând 10 traiectorii şi 4 niveluri. Valorile medii pentru toţi parametrii au fost 
alese din calibrare, iar abaterea standard este egală cu 10% din valoarea calibrării.  

4.3.5.2 Rezultatele analizei de senzitivitate la floarea soarelui 
Analiza de senzitivitate identifică clar că parametrii legati de prima fază a culturii sunt cei care 
influenţează cel mai mult; deci parametrii legaţi de înfiinţare şi stabilire sunt cei mai importanti. 
Dintre ei, suprafaţa specifică a frunzei (SLA) este cea mai importantă, şi are interacţiuni relativ 
scăzute cu alţi parametrii, in timp ce parametrii care definesc influenta temperaturii în 
dezvoltarea suprafeţei frunzei în prima etapă a culturii au o medie a senzitivităţii scăzute în 
raport cu SLA, dar mai variabilă, deoarece este clar că interacţionează între ele. Parametrii legati 
de maturitate sunt de asemenea foarte senzitivi, deoarece au legătură cu marimea ciclului de 
viata a plantei. 

 

Figura 4.3.5 Graficul Morris măsurând sensibilitatea µ* and σ pentru 48 parametrii input aplicat 
la modelul de cultură pentru floarea soarelui în sezonul 2007  
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Tabel 4.3.6  
Clasificarea parametrilor după media sensibilităţii Morris (µ*) pentru formarea culturii la 

floarea soarelui 

Grupul Media µ*  Media  σ  
Infiintare  104  48  
Maturitate  58  24  
Fotosinteză  50  17  
Fragmentare  33  14  
Dezvoltare  31  23  
Stres hidric  18  11  

 
4.3.6 Concluzii legate de senzitivitatea indicatorilor aleşi 
Analiza senzitivităţii fotosintezei bazată pe dezvoltarea modelului de cultură la grîul de toamnă, 
grâul durum şi floarea soarelui accentuează importanţa înfiinţării a culturii. Aceasta comfirmă 
cercetarile altor specialişti pentru grâu (Aguera et al., 1997; Villalobos et al., 1996) şi floarea 
soarelui (Botwright et al., 2002; Turner, 2004). De asemenea, analiza de senzitivitate subliniaza 
importanta unei corecte simulare a fenologiei culturii, datorită influenţei mari pe care o are in 
final asupra recoltei. Senzitivitatea modelului la parametrii implicati in diferite faze fenologice 
diferă în raport cu mediul. În nordul ţării, punctele cheie sunt  între răsărire şi începutul alungirii 
tulpinii, în timp ce în sud perioada de acumulare este determinat de faza de burduf şi viteza 
maturării, amândouă fiind scoase în evidenţă de analiza de senzitivitate.  Durata ultimei faze de 
creştere este foarte importantă în condiţiile sudice, devenind uneori o problemă odată cu 
cresterea CO2 şi a temperaturii sub impactul schimbarea climei (Manderscheid et al., 2003). 
Floarea soarelui arată o mare sezitivitate la parametrii legaţi de înfiinţarea culturii si de 
maturitate, deci factorii cei mai critici pentru recolta finală par a fi legaţi de  lungimea ciclului de 
viaţă a plantei. 
Rezultatele din analiza de senzitivitate subliniază necesitatea de a înregistra cel puţin informaţiile 
fenologice din fiecare câmp experimental unde se investigheaza evaluarea unor noi varietăţi. 
Există câteva erori posibile în analiza de senzitivitate legate de:  

• variaţiile prea mici ale unor parametri în raport cu valoarea mediei (ex. alungirea 
radacinilor de 0.012 ± 0.0006);  

• existenţa unor parametri lipsă, deoarece anterior au fost trecuţi cu vederea, de exemplu 
limitarea numărului de etape nu se regăseşte în răsărire;  

• adoptarea de numere diferite sau lungimi diferite ale fazelor fenologice în legătură cu 
temperatura si partitionarea substantei uscate duc la senzitivitati diferite in ceea ce 
priveşte dezvoltarea plantei. 

Dacă o fenofază este mai lungă comparativ cu alta, modelul va deveni mult mai sensibil la 
parametrii stabiliţi pentru această fenofază. La fel se întâmplă şi cu parametri de partiţionare. 
Ca o remarcă finală, chiar dacă procesul automatic pentru analiza senzitivităţii este un instrument 
foarte uşor de folosit, considerăm că valabilitatea analizei senzitivitatii este limitată de modelul 
ales şi de parametri de bază specifici pentru anume cultură, varietate şi mediu (zonă). 

4.4. Analize de senzitivitate a indicatorilor legaţi de configurarea terenului 

4.4.1 Evaluarea incertitudinii MDT-ului  

Modelul digital al terenului este o reprezentare computerizata a suprafetei pamantului, si ca atare 
furnizeaza un set de date de baza, din care parametrii topografici pot fi generati digital. Cursul 
apei pe o suprafata este strans legat de forma suprafetei, deci trasaturile hidrologice sunt adesea 
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extrase din modelul digital. Directia curgerii poate fi determinata pe baza pantei. Zona 
superioara a pantei poate fi folosita in identificarea crestelor si vailor. Astfel, MDT-urile 
reprezinta o sursa valoroasa de date pentru multe aplicatii asociate GIS-ului. 
Modelul digital al terenului este un model al altitudinii suprafetei. Cu toate acestea, MDT-ul nu 
este tratat deseori ca un model, dar este acceptat drept o reprezentare „adevarata” a suprafetei 
pamantului.  
Datele MDT, ca si alte seturi de date spatiale, contin erori. Erorile, in acest caz, sunt greu de 
identificat. Efectele erorilor unui DEM nu sunt evaluate deseori de catre utilizatorii seturi de 
date. Desigur, aceste erori afecteaza rezultatele analizelor ce includ altitudinea si parametrii 
topografici secundari. Foarte importanta este evaluarea cantitativa a incertitudinii modelului.  
Valorile altitudinii in modelele digitale sunt subiectul a trei tipuri de erori: (1) grosolane, (2) 
sistematice, (3) intamplatoare. Erorile grosolane sunt acele erori verticale asociate procesului de 
colectare a datelor. Aceste erori depasesc pragul maxim al erorilor permise si ca atare sunt 
repede identificate si inlaturate anterior transmiterii datelor. Erorile sistematice sunt rezultatul 
procedurilor sau a sistemelor utilizate in procesul de generare al modelului si urmeaza modele 
fixe care pot cauza influente in MDT-ul final. Cand cauza este cunoscuta sau poate fi 
identificata, erorile sistematice pot fi eliminate sau reduse. Erorile intamplatoare rezulta din 
greseli, cum ar fi ridicare topografica imprecisa, sau inregistrarea improprie a informatiilor 
referitoare la altitudine. Erorile intamplatoare rezulta din combinatii de greseli accidentale sau 
necunoscute, iar identificarea acestor erori este dincolo de controlul utilizatorului modelului. 
Erorile intamplatoare raman in date dupa ce erorile grosolane si cele sistematice au fost 
inlaturate. Aceste erori sunt cele care formeaza nesiguranta MDT-urilor. 
Masurarea acuratetii verticale in cadrul MDT-urilor poate fi redata in forma statistica prin 
Eroarea Radacinii Medii Patrate (RMSE). RMSE se poate calcula comparand modelul cu un 
anumit numar de puncte (spre exemplu in modelele USGS acestea sunt 28 puncte) de altitudine 
ce reflecta altitudinile „cele mai probabile” in acele locatii (obtinute din teren, puncte test 
aerotriangulate, altitudini, sau puncte situate pe curbe). Formula RMSE este: 

 

unde  
yi reprezinta o altitudine din MDT,   
yj este „adevarata” altitudine cunoscuta sau masurata a unui punct test 
N reprezinta numarul de puncte proba. 
RMSE-ul, nu furnizeaza utilizatorului modelului o apreciere precisa a cat de bine fiecare celula 
din MDT reprezinta adevarata altitudine. Furnizeaza doar o apreciere a cat de bine corespunde 
modelul datelor din care a fost generat. Totusi, aceasta statistica este de multe ori singura 
informatie pe care o au utilizatorii MDT-urilor folosita pentru a evalua calitatea unui anumit 
DEM. RSME-ul este valoros prin faptul ca poate servii drept scara de evaluare utilizata in 
tehnicile de simulare. Adevarata altitudine se asteapta sa se situeze in interiorul scarii furnizate 
de RMSE.   
Reprezentarea nesigurantei MDT-ului se poate face sub forma campurilor aleatorii. Un camp 
aleator este un grid cu valori aleatorii, distribuite uniform sau normal. De exemplu daca MDT-ul 
analizat a fost realizat dupa harti 1 :25.000, (RMSE de 3 m), campul aleator cu o distributie 
uniforma va fi un grid cu un sir de valori intre +3 si  -3. Un camp aleator cu o distributie normala  
ar fi avut o medie de 0 şi o deviatie standard de 3.  
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De obicei valorile RMSE sunt privite ca un indicator de acuratete al MDT-ului. Statistic, 
indicatorul RMSE poate fi interpretat ca intervalul in care se gaseste valoarea adevarata a 
elevatiei. Daca RMSE este folosit ca un indicator al erorilor, ar trebui utilizat un camp aleator 
distribuit uniform bazat pe aceste valori eronate. Daca exista puncte cu valori de altitudine 
considerate cu precizie superioara fata de DEM, aceste puncte pot fi utilizate în calculul RMSE-
ului, si campurile  aleatorii cu distributie uniforma pot fi aplicate in siruri de calcul.  
Daca se considera ca si puncte test punctele cotate de pe hartile 1:25.000 (91 puncte), atunci 
RMSE-ul modelului obtinut prin convertirea TIN-ului in grid este de doar 0,6 in arealul test. In 
schimb, pentru aceleasi puncte dar luand in considerare MDT-ul obtinut din aerofotograme, s-a 
obtinut o valoare de 8,2. Luand un prag de 1200 m altitudine, se poate observa ca punctele reper 
aflate peste aceasta altitudine sunt caracterizate de un RMSE mai mic, in timp ce pentru cele sub 
1200, aceasta valoare creste. Acasta tendinta este valabila pentru toate versiunile MDT-ului 
(tabel 2.1).  
Importanta este si reducerea valorii RMSE in cazul modelului SRTM 30 m in raport cu cel la 90 
m cu aproape 3 m, iar la peste 1200 m cu aproape 4 m. In cazul modelului SRTM la 30 m, 
aceasta valoare este de 8,57 m (8,31 la sub 1200 m si 8,90 la altitudini superioare acestei valori). 

Tabel 4.4.1 
Valorile RMSE in cazul diferitelor modele 

RMSE MDT Intreg arealul < 1200 > 1200 
Harti topo 1:25.000 0,60 0,52 0,68 
Aerofotograme 8,21 7,59 8,92 
SRTM 30 8,57 8,31 8,90 
SRTM 90 11,39 10.25 12,62 

4.4.2. Precizia profilelor 

Modelul obtinut pe baza hartilor topografice 1:25.000 este mai coborat decat toate celelalte 
modele (in raport cu cel din ortofotoplanuri). In schimb modelul obtinut din aerofotograme, chiar 
daca este cu circa 3 m mai ridicat, prezinta o definire mai buna a retelei de vai (fig. 2.1). Se 
observa calitatea acestor doua modele in raport cu SRTM 30.  
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Fig. 4.4.1. Profile transversale obtinute din diferite modele 

4.4.3. Analiza de senzitivitate a curbelor hipsometrice 

Realizarea claselor de altitudine s-au realizat prin metoda reclassify. Astfel pentru cele patru 
griduri s-au obtinut 6 de clase de altitudine, fiecare clasa reprezentand un interval de altitudine 
de 100 de m. S-a calculat o medie a intervalelor de altitudine pentru realizarea curbelor 
hipsometrice si hipsografice. 
Pentru calcularea suprafetelor in mp a acestor intervale de altitudini s-a folosit metoda de analiza 
tabulate area după care rezultatul a fost exportat in exl.   
In excel a fost transformata suprafata clasei in kmp  pentru fiecare grid . Pe baza suprafetei si a 
altitudinii medii s-a calculat curba hipsometrica. A fost întocmit un grafic pentru curba 
hipsografica. 
Curba hipsografică rezultă din acelaşi set de date, reprezentând suprafeţele dintre curbele de 
nivel cumulate descrescător de la cele mai mari altitudini spre cele mai coborâte. Acest tip de 
reprezentare ne permite să aflăm care este suprafaţa bazinului situată deasupra unei anumite cote 
date. 
S.cum (n+2) = S (n+1)+ S n 
 
Modelele se grupeaza in 2 clase care prezinta valori apropiate atat pe curba cumulata cat si pe 
cea necumulata (modelul obtinut din harti topo impreuna cu cel di aerofotograme, si cele doua 
modele SRTM) – tabel 4.4.2 si fig. 4.4.2.  

Tabel 4.4.2.  
Suprafete partiale si cumulate 

  MDT aerofoto MDT topo SRTM 30 SRTM 90 

H (m) Hmed 
Suprafata 

clasei 
(km2) 

Suprafata 
cumulata 

(km2) 

Suprafata 
clasei 
(km2) 

Suprafata 
cumulata 

(km2) 

Suprafata 
clasei 
(km2) 

Suprafata 
cumulata 

(km2) 

Suprafata 
clasei 
(km2) 

Suprafata 
cumulata 

(km2) 

900-1000 950 7,34 93,12 7,47 93,09 5,38 93,04 5,47 92,66
1000-
1100 1050 27,32 85,77 27,23 85,62 25,90 87,66 25,88 87,20
1100-
1200 1150 29,51 58,45 29,44 58,39 30,94 61,76 30,80 61,32
1200-
1300 1250 22,07 28,94 22,29 28,95 23,21 30,81 23,06 30,52
1300-
1400 1350 6,76 6,87 6,54 6,66 7,48 7,60 7,33 7,46
1400-
1500 1450 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13
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Diferentele intre cele doua modele sunt datorate in primul rand definirii mai precise a vailor in 
cazul modelului obinut din aerofotograme. Cea mai mare diferenta este inregistrata la altitudini 
mici (900 – 1000 m). 
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Fig. 4.4.2. Curba hipsometrica necumulata (stanga) si cumulata (dreapta). 

4.4.4. Analiza de senzitivitate pentru generarea automata a retelei hidrografice 

In scopul compararii retelei hidrografice generata pe baza diferitelor MDT-uri s-a utilizat 
extenisia ArcHydro sub ArcGis. Aceasta a fost descrisa pe larg in etapa II. Sintetizand, 
ArcHydro realizează pre-procesarea MDT-ului; delimitarea bazinelor hidrografice şi generarea 
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reţelei hidrografice; realizarea legăturilor între diferitele componente hidrologice; analize de 
reţea. 
Procesarea MDT-ului constă în pregătirea Modelului Digital al Terenului care va fi utilizat în 
analiza scurgerii, astfel încât pe baza acestuia să poată fi delimitate bazinele şi reţeaua 
hidrografică. Două funcţii sunt mai importante în pregătirea modelului terenului: 
• Recondiţionarea Modelului Digital al Terenului (DEM reconditioning) este utilizată 

pentru a modifica MDT-ul folosind o reţea hidrografică actualizată, structurată într-o temă 
de tip linie. Această reţea este “impusă” pe MDT-ul respectiv care, prin acest proces, suferă 
modificări de valori altitudinale (fig. 4.4.3). Este utilizată atunci când modelul terenului din 
diferite motive nu reflectă foarte bine liniile de curgere. 

 
Fig. 2.3. Efectul recondiţionării MDT-ului asupra altitudinilor din vecinătatea reţelei 

hidrografice 

 

o Umplerea depresiunilor (Fill Sinks)  
o Determinarea direcţiilor de scurgere (Flow Direction) 
o Flow accumulation (Acumularea scurgerii) 
o Generarea liniilor de scurgere (Stream Definition) realizează un nou grid pe baza 

acumulării apei în care celulele care îndeplinesc o anumită condiţie (prag) de formare a 
scurgerii (număr de celule sau o anumită suprafaţă) vor avea valorea 1. Cu cât numărul 
de celule sau suprafaţa minimă de la care începe scurgerea este mai mică, va rezulta o 
reţea hidrografică mai densă (fig. 4.4.4).  

• Generarea segmentelor de râuri (Stream Segmentation)  
• Delimitarea bazinelor hidrografice în format grid (Catchment grid delineation) 
• Transformarea bazinelor hidrografice într-o temă de tip poligon (Catchment polygon 

processing) 
• Transformarea reţelei hidrografice din temă de tip grid în temă de tip linie (Drainage line 

processing) 
• Generarea punctelor de scurgere (Drainage point processing) 
• Generarea centrelor de scurgere a bazinelor (Drainage Area Centroid) 

r. Buzău la contactul 
Carpaţi - Subcarpaţi 
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Fig. 4.4.4. Generarea reţelei hidrografice cu două valori diferite ale pragului de formare 

Pentru generarea automata a retelei hidrografice, indiferent de model, generarea liniilor de 
scurgere s-a realizat utilizand un prag de formare a scurgerii de 0,5 km2. Asadar reteaua 
hidrografica este considerata doar daca are un bazin de formare (nu bazin hidrografic) de minim  
0,5 km2. Numarul celulelor este diferit de la model la model, functie de rezolutia spatiala a 
acestuia (tabel 4.4.3). 

Tabel 4.4.3.  
Caracteristicile retelei hidrografice generate prin ArcHydro 

 
MDT Nr celule 

prag 
Nr 

segmente L total L medie 

Harti topo 1:25.000 5000 75 79958,5 1066,114 
Aerofotograme 20000 71 86113,5 1212,866 
SRTM 30 555 89 79938,77 898,188 

 

Comparand modelul obtinut pe baza informatiei topografice si SRTM 30 (obtinut prin 
reinterpolarea modelului SRTM 90 m), se poate constata precizia mai mare retelei hidrografice 
rezultata din primul model (fig. 4.4.5). Numarul de segmente este mai mic, iar lungimea medie a 
segmentelor mai mare cu aproape 200 m, lucru care se observa si in curba de distributie a 
frecventelor lungimilor (fig. 4.4.6), insa se datoreaza si numarului mai mare de celule (5000) 
care formeaza suprafata prag minima. 
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Fig. 4.4.5. Retea hidrografica generata din modelul Topo 25.000 si din modelul SRTM 30 

    
Fig. 2.6. Distributia frecventei pe clase de lungime pentru retea hidrografica generata din 

modelul Topo 25.000 (stanga) si din modelul SRTM 30 (dreapta) 

Modelul terenului obtinut din aerofotograme ofera cea mai buna retea hidrografica generata 
automat, chiar daca numarul segmentelor este cel mai mic (71). Lungimea medie a segmentelor 
de rau mai mare cu circa 150 m releva un grad mai mare de meandrare a cursurilor de apa (fig. 
4.4.7). Frecventa lungimilor este maxima in intervalul 750 – 100 (fig. 4.4.8). 
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Fig. 4.4.7. Retea hidrografica generata din modelul Topo 25.000 si din modelul obtinut din 

aerofotograme 

 

 

Fig. 4.4.8. Distributia frecventei pe clase de 
lungime pentru retea hidrografica generata 

din modelul obtinut din aerofotograme 

4.4.5. Analiza de senzitivitate a energiei de relief 

Faţă de metoda clasică de calcul a energiei de relief, care presupune determinarea energiei de 
relief ca diferenţă a altitudinii maxime şi minime într-o grilă (reţea) de pătrate cu latura de 1 km, 
este propusă o nouă metodă care se bazează pe calculul statistic al vecinătăţilor. Dacă în cazul 
primei metode, se obţine o singură valoare a energiei de relief pentru un carou cu suprafaţa de 1 
km2, aplicarea calculului statistic al vecinătăţilor generează pentru fiecare celulă din gridul 
MDT-ului câte o valoare. 
 
 

 

 

 

 

 

Fig. 4.4.9. Selectarea celulelor MDT-ului  care aparţin arealului de vecinătate pentru 3 celule 
diferite din noul grid 

Model din 
Aerofotogram

Model din 
harti topo 
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Ca areal de calcul a fost considerat un pătrat cu latura de 1 km. Pe baza MDT-ului sunt create 
două griduri diferite, unul pentru altitudinea maximă, altul pentru altitudinea minimă. Fiecărei 
celule îi este atribuită valoarea altitudinii maxime, respectiv minime din setul de valori găsite în 
arealul de vecinătate de 1 km2 (fig. 4.4.9). Prin diferenţa celor două griduri rezultă un nou grid 
care reprezintă energia de relief. 
Analizand cele 4 modele, se poate constata diferenta de peste 10 m in cazul energiei medii de 
relief intre modelele obtinute din hartile topografice si din aerofotograme in raport cu cele doua 
SRTM-uri (tabel 4.4). Diferentele sunt mai mari daca analizam valorile extreme (minime si 
maxime). Acest lucru este explicat prin calitatea modelelor in lungul vailor. 

Tabel 4.4.4  
Caracteristicile statistice ale energiei de relief 

Energia de relief 
MDT 

Minima Maxima Media Abatere 
standard 

Harti topo 1:25.000 81,46 336,40 183,75 36,91 
Aerofotograme 80,24 314,67 185,65 36,60 

SRTM 30 74,90 292,10 169,92 34,23 
SRTM 90 67,00 276,50 161,11 33,38 

4.4.6. Analiza de senzitivitate a pantelor 

Asa cum s-a observat pana in acest moment SRTM-ul genereaza un aspect mai rotunjit a 
formelor de relief, ceea ce conduce si la valori ale pantelor mai mici. Astfel panta maxima nu 
depaseste 300 in cazul SRTM-ului original (cel cu rezolutie de 90 m) – tabel 2.5. Importanta este 
cresterea cu circa 10o a modelului SRTM interpolat la 30 m, ceea ce reflecta inca odata plusul de 
calitate in definirea formelor de relief. 
Raman in continuare insa diferente foarte mari intre aceste doua modele si cel obtinut din harti 
topo sau aerofotograme. Chiar pe mediiile pantelor, aceasta diferenta este de aproape 3o. 

Tabel 4.4.5  
Caracteristicile statistice ale pantelor 

Panta 
MDT 

Minima Maxima Media Abatere 
standard 

Harti topo 1:25.000 0,00 55,53 14,37 7,36
Aerofotograme 0,00 64,14 14,78 7,02
SRTM 30 0,00 39,42 11,86 5,05
SRTM 90 0,04 28,90 10,58 4,36

 

Suprafetele caracterizate prin pante mici (0-3 si 3-6) sunt aproximativ aceleasi pe toate modelele. 
Se remarca totusi o pondere mai mare in cazul hartilor topo (7,9% din suprafata totala a arealului 
de studiu), ca urmare a aspectului plat al TIN-ului in interiorul in interiorul unei curbe de nivel in 
cazul in care lipsesc punctele cotate suplimentare (fig. 4.4.10). 
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Fig. 4.4.10. Repartitia suprafetelor functie de categoriile de panta 

Diferentele cele mai mari sunt in cazul pantelor de peste 6o, si mai ales a celor din intervalul 20-
300. Diferenta de suprafata in acest interval este de circa 13% din suprafata arealului. 
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5. Obiectiv 4. Definirea indicatorilor agro-ecologici derivaţi din model 
pentru caracterizarea si managementul sistemelor durabile de agricultura din 
zone colinare – Activitatea 4.2 

5.1. Introducere 

Suprafaţa terenului este o suprafaţa tridimensionala şi ea trebuie tratată ca atare. Există o mare 
diferenţă între comportamentul fenomenelor observate, efectul lor asupra suprafeţei terestre, şi 
reprezentarea lor digitală. 
Prin suprafaţă se înţelege un fenomen geografic reprezentat ca un set continuu de date 
(altitudinea, temperatura aerului, precipitaţii etc.). Astfel, prin procesul de interpolare se înţelege 
şi obţinerea unei suprafeţe continue (grid sau TIN) a atributului respectiv. Un grid este o 
reprezentare a informaţiei geografice sub forma unui şir continuu de celule egale, o grilă cu un 
anumit număr de rânduri şi coloane. O reprezentare de tip grid a unei suprafeţe este considerată a 
fi o suprafaţă funcţională deoarece pentru oricare locaţie dată (x,y) este stocată o singură valoare 
Z (Childs, 2004). Cu alte cuvinte, un grid nu poate reprezenta la un moment dat decât o singură 
variabilă, fiecare celulă conţinând valoarea acesteia. Un alt tip de suprafaţă continuă este reţeaua 
neregulată de triunghiuri (TIN). 
Un model digital al terenului (MDT) este definit ca „orice reprezentare digitala a variatiilor 
continue de relief asupra spatiului”. Datele referitoare la altitudine pot fi reprezentate digital in 
mai multe forme, inclusiv printr-un model grid unde altitudinea este apreciata pentru fiecare 
celula intr-un grid regulat, o retea de triunghiuri neregulate si contururi. Reprezentarea DEM sub 
forma de grid este destul de comuna, avand in vedere ca acest format se preteaza bine calculelor 
computerizate. Aceast studiu priveste exclusiv reprezentarea MDT sub forma de grid. In acest 
context termenul MDT se refera la altitudine, reprezentata printr-o matrice grid regulata. 
Modelul Digital al Terenului (MDT) sau Modelul Numeric al Terenului (MNT) reprezintă doar o 
etapă în vederea realizarii de prognoze, monitorizări, avertizări asupra unor posibile evenimente 
cu caracter distructiv, însă acestea sunt utilizate şi în generarea unor forme de relief, 
determinarea unor caracteristici a peisajelor, modele de caracterizare a sistemelor agricole, etc. 
Realizarea MNT-ului cu o precizie care să se apropie cat mai mult de situatia reală din teren 
duce la o si mai bună simulare a fenomenelor observate. De asemenea fiecare modificare a 
terenului care are loc in zona supusă observaţiilor trebuie introdusă în model, ceea ce inseamnă o 
actualizare permanentă a datelor spatial-geografice şi nu numai. 

5.2 Modelul SRTM cu rezolutie de 90 m 

NASA Shuttle Radar Topographic Mission (SRTM) este un proiect internaţional derulat de 
National Imagery and Mapping Agency (NIMA) şi de National Aeronautics and Space 
Administration (NASA). Obiectivul proiectului a fost acela de a produce date topografice în 
format digital (DEM) pentru circa 80% din suprafaţa globului (suprafaţa cuprinsă între 60º lat N 
si 56° lat S). Misiunea a durat 11 zile în februarie 2000 
Datele originale au rezoluţia de 1’’ (aproximativ 30 m). Aceste date au fost post-procesate şi sunt 
valabile doar pentru câteva ţări. Datele disponibile online free şi care pot fi descărcate de pe 
Internet au o rezoluţie de aproximativ 90 m (3’’). 
SRTM-ul a fost realizat prin utilizarea tehnologiei “interferometriei radar”. Interferometria 
studiaza tipurile de interferente create prin combinarea a doua semnale radar. Un semnal radar 
este transmis, reflectat de suprafaţa Pământului şi capturat în două puncte localizate la o distanţă 
nu prea mare (fig. 5.1); astfel sunt capturate două imagini radar. Diferenţele dintre aceste imagini 
permit calcularea altitudinii unui punct.  
Pentru misiunea SRTM au fost utilizate două antene, una principală, situată la bordul navetei şi o 
antenă externă, fixată pe un braţ de extensie de 60 m (fig. 5.2).  
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În prezent geoportalul CGIAR-CSI este abilitat sa furnizeze modelul SRTM. Proiecţia iniţială a 
acestor fişiere este de tip Geografic, pe sferoid WGS84. S-a realizat transformarea din proiecţie 
Geografică în proiecţie Stereografică ’70. Aceste date pot fi descărcate prin utilizarea unui 
browser de Internet sau direct de pe site-ul FTP. 

 
 

Fig. 5.1. Modul de realizare a SRTM-ului (sursa: http://www2.jpl.nasa.gov/srtm/instr.htm) 

 

 
Fig. 5.2. Modul de dispunere a celor două antene (sursa:http://www2.jpl.nasa.gov/srtm/instr.htm) 

Pentru teritoriul României au fost descarcate 70 fişiere *.hgt (zone distincte) cu extensia de 10 
latitudine şi 10 longitudine situate pe liniile N43-N48 şi pe liniile E019-E030 (indicativul arată 
latitudinea şi respectiv longitudinea) – fig 5.3.  
Aceste fisiere sunt disponibile pentru descarcare atat în format Arc-Info ASCII, cat şi GeoTiff, 
pentru utilizarea facila în majoritatea aplicatiilor de GIS şi teledetectie.  
Proiecţia iniţială a acestor fişiere este de tip Geografic, pe sferoid WGS84. Sistemul de referinţă 
al altitudinii fiind faţă de Marea Neagră.  
Transformarea din proiecţie Geografică în proiecţie Stereografică ’70, precum şi mozaicarea 
celor 70 foi (fişiere) s-a realizat cu ajutorul programului Global Mapper, versiune demo. DTM-ul 
a fost exportat la rezoluţia de 90 m. 

Antena principală 

Antena exterioară 

linia de bază 
Unda transmisă 
Unda capturată 
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5.2.1 Corectarea SRTM-ului 

 
Fig. 5.3. Fişierul N46E022.hgt  

Fiind realizat pe baza imaginilor RADAR, datele furnizate de NASA/USGS contin spaţii cu "no-
data" unde apa sau umbrele au impiedicat determinarea altitudinilor (fig. 5.4). Acestea sunt 
prezente cu precadere în lungul Dunării, Balta Ialomitei şi Balta Brailei, Delta Dunarii, zona 
lacurilor, lunci intinse, etc. Acestea, desi sunt în general “spaţii” mici reprezinta factori limitativi 
în special în domeniul modelarii hidrologice. 

   
Fig. 5.4. Pixeli fara elevatie în diferite zone ale Romaniei. 

Corectarea s-a realizat în ArcView, prin utilizarea mai ales a extensiei Spatial Analyst. MDT-ul 
este de tip grid definit pe o grila care contine 5894 linii şi 8042 coloane. Din cei 47 399 548 
pixeli, doar 0,4% (180 557 celule) nu au valori, însă raspandirea acestora este foarte mare. 
Majoritatea sunt situate în lungul Dunarii. 
În continuare, prezentam o schematizare a pasilor urmati în corectarea SRTM-ului: 
− definirea unei interogari (query) la nivelul intregului fisier în urma careia s-a obtinut un grid 

cu doua valori: 0 pentru celulele care au elevatie, 1 pentru celulele de tip “no data” sau cu 
valori negative (fig. 5.5). 

− delimitarea unor spatii omogene, care au celule fara elevatie, care sa aiba o suprafata de circa 
300 – 600 km2, o suprafata mai mare ingreunand operatiile urmatoare (fig. 5.5). 
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− convertirea gridului aferent unui spatiu delimitat în puncte şi stergerea celor care prezinta 
valori negative (fig. 5.6). 

 

 
Fig. 5.5. Rezultatul interogarii (rosu pentru celule “no data” sau cu valori negative ) 

 

 
Fig. 5.6 Transformarea gridului în puncte 

 

− reinterpolarea noilor puncte. 
− selectarea, pe baza interogarii anterioare, doar a celulelor care initial nu au avut elevatie. 
− cuplarea celor doua seturi de date, astfel celulele de tip „no data” de pe gridul initial capatand 

o valoare de elevatie (fig. 5.7). 
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Fig. 5.7. MDT-ul corectat în lungul Dunarii. 

Astfel s-a obtinut un Model Digital al Terenului corectat, care se apropie destul de mult de 
modelele realizate pe baza hartilor topografice detaliate, foarte util atat pentru diferitele aplicatii 
hidrologice, dar şi ca suport cartografic pentru harti la scari cuprinse intre 1:200 000 – 1:1 000 
000. 

5.3. Modelul SRTM cu rezolutie de 30 m 

Pentru utilizarea la scări mai detaliate şi pentru aplicaţii din domeniul hidrologiei s-a impus 
rafinarea Modelului Digital al Terenului SRTM pentru obţinerea unei rezoluţii adecvate. Pentru 
acest lucru, acest model a fost interpolat şi exportat la o rezoluţie de 30 m. Cu toate că erorile de 
elevaţie pe fiecare pixel nu au cum fi imbunătăţite, fiind aceleaţi şi la 30 m ca şi la 90 m, există 
alte beneficii ale rafinării modelului SRTM la 30 m. Acestea constau în primul rând în definirea 
mai clară a formelor de relief (văi, versanţi, etc.) – fig. 5.8, ceea ce duce la obţinerea unor 
rezultate mai bune în urma dezvoltării de aplicaţii din domeniul hidrologiei bazate pe SRTM. 

 
Model SRTM 90 m 
Rânduri: 105 
Coloane: 110 
Total pixeli: 11550 

Model SRTM 30 m 
Rânduri:  314 
Coloane:  330 
Total pixeli:  103620 



 38

  
 

Fig. 5.8. Modelul SRTM: a) cu rezoluţia de 90 m; b) cu rezoluţia de 30 m (sus - pentru întreaga 
zona de test; jos – detaliu) 

Fata de MDT-ul la 100 m, definit pe o grila care continea 5894 linii şi 8042 coloane, cel la 30 m 
contine 19648 linii şi 26808 coloane, numarul total de pixeli fiind de 526,7 milioane. 
Diferenţa de altitudine medie pentru arealul test (definit in figura 1.8) este foarte mică (1150,18 
în cazul MDT-ului la 90 m şi 1151,01 pentru cel la 30 m, rezultând o diferenţă de 0,83 m). În 
schimb, datorită interpolării (fiecare pixel din modelul la 90 m este împărţit în 9 pixeli cărora li 
se atribuie valori noi în funcţie de pixelii vecini), diferenţele de altitudine punctuale variază între 
+ 31 m şi – 22 m. Media diferenţelor punctuale este doar de -0,89 m (fig. 5.9). 
 

 
Fig. 5.9. Diferenţe punctuale între modelul SRTM cu rezoluţia de 90 m şi de 30 m 

5.4. MDT realizat pe baza informaţiei conţinute de hărţile topografice 

Harta este o reprezentare grafică a unei porţiuni din suprafata Pamântului în care puncte, linii si 
poligoane indică poziţia şi forma spaţiala a obiectelor geografice, iar simboluri grafice şi texte 
descriu aceste obiecte. 
Cu toate ca harta este considerată cea mai importantă sursă de date privind determinarea poziţiei 
geografice spaţiale, ea prezintă şi unele dezavantaje esenţiale: 
− prezintă o uzură morală rapidă, harta în momentul editarii trebuind deja actualizată 
− conţin erori si distorsiuni introduse în procesul de cartografiere 
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− au sisteme de proiecţie si sisteme de coordonate diferite 
− sunt o reprezentare simplificată, etc. 
Introducerea datelor vectoriale de pe hărţi analogice se poate face fie prin digitizarea (se 
utilizează planşeta digitizoare), fie prin vectorizarea (se utilizează un scanner, vectorizarea 
realizându-se “on-screen“). Cele două metode apelează la componente software diferite. Datorită 
avantajelor multiple pe care cea de a doua metodă le prezintă (mai ales facilitatea de a mări harta 
scanată până la cel mai mic detaliu, ceea ce implicit duce la mărirea semnificativă a rezoluţiei 
digitizării), aceasta este utilizată tot mai des. 
Baleierea electronică realizată cu ajutorul unui scanner constă în înregistrarea intensităţii de 
reflexie a unui fascicol luminos, care baleiază imaginea linie cu linie. În timp ce documentul este 
baleiat, poziţia sa este înregistrată sub formă de linii şi coloane (raster) rezultând un anumit 
numar de celule/pixeli. Densitatea reţelei de celule exprimă rezoluţia de scanare care se măsoară 
în dpi (dots / inch). Scanerele A0 de 200, 300, 400 dpi conţin 8, 12 respectiv 16 puncte pe mm. 
Cele mai sofisticate scannere trec de 2500 dpi (peste 100 puncte pe mm) ceea ce le apropie de 
calitatea de redare a emulsiilor fotografice. 
Pentru vectorizare manuală se poate scana la o rezoluţie de 200-300 dpi. Pentru vectorizare 
semiautomată rezoluţia trebuie să fie de peste 400 dpi. 
Indiferent de metoda de colectare a datelor, este necesar ca materiale cartografice analogice să 
fie georeferenţiate. 
Georeferenţierea unei hărţi este procesul prin care hărţii scanate i se asociază coordonate 
geografice sau plane reale. În cazul raster, sistemul de coordonate definit iniţial este cel al 
ecranului sau cel al imaginii însăşi, de obicei exprimat în inch (1 inch = 2,54 cm). Spre exemplu 
o imagine cu dimensiunile 10x20 inci va avea coordonate de la (0,0) la (10,20), valorile pozitive 
sau negative fiind date de poziţiţionarea automată a referinţei (0,0) într-un colţ sau altul. 
Punctele pe baza cărora se realizează această transformare se numesc GCP-uri (Ground Control 
Points). În general la operaţia de referenţiere a hărţilor se utilizează colţurile acestora. Colţurile 
hărţilor topografice sunt definite pe foaia de plan de caroiajul geografic prin coordonate 
geografice. Acestea se transformă în coordonate corespunzătoare diferitelor sisteme de proiecţie, 
funcţie de cerinţele lucrării, cu ajutorul unui soft specializat. Astfel suportul cartografic se 
georeferenţiază pe baza coordonatelor obţinute prin transformare, realizându-se trecerea acestuia 
în sistemul de proiecţie dorit (fig. 5.10).  

 
Fig. 5.10. Generarea tabelului de corespondenţă coordonate ecran - coordonate Stereo’70 

Parametrul care reflectă corectitudinea georeferenţierii este eroarea medie pătratică (RMS - 
Root Mean Square). Hărţile pe suport hârtie suferă diferite deformări, cauzele fiind multiple 
(utilizare intensă, vechimea acestora, scannere care nu au precizii cartografice etc.) la care se 
adaugă erorile de poziţionare a punctelor de control. Toate acestea conduc la o deformare a 
distanţelor între GCP-uri, astfel că poziţia acestora este recalculată şi sunt generate noi GCP-uri.  
RMS-ul reprezintă abaterea medie pătratică a erorilor dintre cele două seturi de GCP-uri. Pentru 
4 puncte de control (fig. 5.11), se calculează astfel: 



 40

4

2
4

2
3

2
2

2
1 eeee

RMS
+++

=  

Fig. 5.11. Calculul RMS-ului 

Pentru georeferenţiere s-au utilizat colţurile hărţilor precum şi valorile acestora în sistem de 
coordonate Stereo 70. Pentru utilizarea optimă a acestui fişier a fost creată o funcţie de filtrare 
pentru a putea selecta o anumită hartă topografică (fig. 5.12). Selectarea unei hărţi are ca rezultat 
afişarea a 4 rânduri, corespunzătoare colţurilor hărţii respective. Coordonatele pot fi copiate şi 
utilizate în softuri şi aplicaţii GIS. 
Există produse de scanare vectoriala care încorporeaza un scaner şi un plotter. Principiul de 
funcţionare se bazează pe utilizarea unui fascicol laser pentru cunoasterea continuitaţii unei linii, 
care apoi este baleiată. Utilizatorul fixeaza fascicolul pe punctul iniţial al liniei, care apoi este 
baleiată. Pe un ecran se vizualizează desfaşurarea scanarii vectoriale deoarece uneori implică 
intervenţia utilizatorului. Rezultatul obţinut este in format vector. 

 

 
Fig. 5.12. Informaţie utilizată pentru georeferenţiere 

De asemenea numeroase produse software s-au axat pe vectorizarea automată. Spre exemplu, 
ArcScan permite două tipuri de vectorizare: linie cu linie (“raster tracing“) şi vectorizarea 
automată a întregii hărţi sau doar a unei arii selectate (“batch vectorization“). Ce-a de a doua 
metodă este mult mai rapidă, dar prezintă şi erori mai mari.  
Convertirea propriu-zisă a curbelor de nivel din format analog de pe hărţile totografice în format 
electronic presupune pe lânga vectorizarea lor semiautomată cu ajutorul extensiei ArcScan şi o 
operaţie de corectare destul de laborioasă. Această operaţie trebuie aplicată deoarece extensia 
ArcScan vectorizează toate elementele geografice ce există pe raster, adică şi resturile de căi de 
comunicaţii şi de localităţi ce rămân după curăţarea lor parţială cu ArcScan. În plus, curbele de 
nivel vectorizate semiautomat nu prezintă continuitate datorită intersectării acestora de către 
resturile menţionate (fig. 5.13). 
Indiferent de metoda utilizată, fiecarei curbe de nivel digitizata sau vectorizata şi fiecarui punct 
trebuie să i se atribuie şi informaţia privind elevaţia (cota). 
Utilizând hărţile topografice 1:25.000, pentru arealul test au fost create două layere distincte: 
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a. Cote, care cuprinde toată informaţia de tip punct referitoare la altitudinea terenului 
(puncte geodezice, vârfuri, pucte care indică valoarea altitudinii în zone depresionare, 
pucte care indică valoarea altitudinii malurilor etc. 

  

 
Fig. 5.13. Vectorizarea semi-automată; a. afişarea erorilor rămase după o unire semiautomată, b. 

curbe de nivel finale 

 

b. Curbe de nivel. Pe hartile la scara 1:25.000, curbele de nivel au echidistanţa de 10 m 
pentru curbele normale şi 50 m pentru cele principale (fig. 5.14).  
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Fig. 5.14. Layerul punctelor cotate şi al curbelor de nivel 

Odată obţinute datele necesare realizării Modelului Numeric al Terenului, se poate trece cu 
ajutorul metodelor de interpolare la construcţia modelului. Rezultatul MDT-ului depinde foarte 
mult de metoda de interpolare. Cele mai cunoscute metode de interpolare sunt: 

 Metode de interpolare locală si/sau globală.  
 Metodele de interpolare globală folosesc o singura funcţie matematică pentru 

intreaga suprafată analizată, ceea ce duce la ”netezirea” suprafeţelor. 
 Metodele de interpolare locală aplică câte o singură funcţie matematică în mod 

repetat asupra unor zone extrase din suprafaţa de inters, obţinâdu-se astfel 
suprafeţe regionale care ulterior prin conectare formează o suprafaţă finală 
compozită care acoperă întreaga zonă de interes. 

 Metode de intepolare graduală şi/sau abruptă. Metode de intepolare graduală produc 
suprafeţe cu variaţie continuă în timp ce metodele de intepolare abruptă produc 
suprafeţe cu variaţii în trepte. 

 Metode de interpolare exacte sau aproximative 
 Metodele de interpolare exacte sunt folosite atunci când datele cunoscute prezintă 

un grad mare de încredere. Suprafaţa generată de această metodă conţine toate 
punctele cunoscute.  
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 Metodele de interpolare aproximative generează o suprafaţă care nu conţine toate 
punctele utilizate la interpolare folosindu-se în special atunci când există un 
anumit grad de incertitudine privind valorile punctelor cunoscute. 

 Metode deterministice sau stochastice.  
 Metodele de interpolare deterministe se folosesc atunci când există suficiente 

informaţii despre suprafaţa ce trebuie modelată, putându-se defini o funcţie 
matematică folosită la exprimarea riguroasă a variaţiilor suprafeţei.  

 În realitate însă este imposibil să se cunoască un număr suficient de puncte pentru 
a se putea folosi această metodă. De aceea este necesară folosirea unor modele 
stochastice care să exprime variaţiile aleatoare ale suprafeţelor studiate. 

 Cea mai folosită metodă de interpolare, în sistemele SIG, este metoda TIN (Triangulated 
Irregular Network) (fig. 1.15). Această metodă porneşte de la un set de puncte pentru 
care se cunosc coordonatele şi valorile punctuale ale unui fenomen sau obiect geografic. 
Punctele sunt interconectate pentru a forma o reţea de triunghiuri neregulate. Se deduc 
distanţele dintre puncte şi ţinand cont de datele punctuale se construiesc relaţii liniare 
simple care vor da o interpolare pentru orice punct din interiorul reţelei. 

 
Fig. 5.15. Modelul TIN 

Aplicând diverse metode de interpolare, se obţin următoarele altitudini medii pentru arealul test: 

Tabel 5.1.  
Altitudinea medie rezultată în urma diferitelor metode de interpolare 

Metoda de interpolare Alt. medie 
TIN, urmata de conversia in raster 1143,24 
IDW 1143,35 
Spline regularizat 1143,15 
Spline tensionat 1143,22 

 

Chiar dacă altitudinea medie este aproape identică, cele mai bune metode de interpolare rămân 
TIN, urmata de conversia in raster, şi Spline. Metoda IDW creează aspectul în trepte a reliefului 
(fig. 5.16). Diferenţe mari între valorile punctuale sunt în zona albiilor minore şi majore. Din 
acest punct de vedere, modelul cel mai precis este cel rezultat din TIN (tabel 5.2). Metoda Spline 
tensionat este de asemenea o metodă care generează rezultate bune, însă problema majoră este în 
lungul văilor, unde informaţia topografică este săracă şi unde distanţa între două curbe de nivel 
succesive este mare. 
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Fig. 5.16. MDT rezultat in urma interpolării prin: a. TIN, urmata de conversia in raster; 

b. IDW; c. Spline regularizat 

Tabel 5.2.  
Diferenţe punctuale între diferitele metode de interpolare. 

Metode pentru care s-a determinat diferenţa Min Max Media 
TIN - IDW -29,72 21,37 -0,002 
TIN - Spline egularizat -37,83 112,62 0,201 
TIN - Spline tensionat -38,07 15,02 -0,129 

 
Urmărind curbele de nivel generate cu aceeaşi echidistanţă (20 m) atâd din modelul SRTM 
interpolat la 30 m cât şi din modelul obţinut din hărţile topografice 1:25.000 prin metoda TIN, se 
poate observa că aspectul general al reliefului este destul de apropiat. Curbele generate din 
modelul SRTM sunt mai generalizate, sunt mai lineare şi nu prezintă numărul de inflexiuni la fel 
de mare. Acest lucru se observă mai ales în lungul văilor torenţiale. Uneori însă suprapunerea 
curbelor este aproape perfectă (fig. 5.17). 

 
Fig. 5.17. Aspectul curbelor de nivel generate atâd din modelul SRTM interpolat la 30 m cât şi 

din modelul obţinut din hărţile topografice 1:25.000 

Curbe de nivel cu 
echidist. de 20 m 
rezultate din SRTM la 30 

Curbe de nivel cu 
echidist. de 20 m 
rezultate din modelul 
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5.6. MDT realizat pe baza aerofotogramelor 

Aerofotograma (fig. 5.18) este o imagine statica, instantanee si obiectiva a suprafeţei terestre, cu 
ajutorul careia se pot obţine informaţii privind poziţiile relative ale punctelor, implicit oferind 
posibilitatea de determinare a distanţelor, unghiurilor, suprafeţelor, cotelor, formelor. 
Pentru obţinerea aerofotogrammelor, platforme aeriene echipate cu camere de inregistrare 
speciale efectuează zboruri pe traictorii fixate, realizând o acoperire in lungul benzii de p > 56% 
iar in plan transversal de q > 20 %, formând un fotoasamblaj care reda imaginea continua a zonei 
aerofotografiate (fig. 5.19). 
Fotogramele pot avea dimensiunea 13x13, 18x18, 23x23, 30x30, formatul pătratic fiind cel mai 
utilizat in fotogrammetria aeriana. Scara aerofotogramelor difera in funcţie de înalţimea de la 
care sunt preluate (înaltimea de zbor), de particularitaţile camerei fotogrammetrice si de 
denivelarile terenului. De regulă scara aerofotogramelor este cuprinsa intre 1:5000 si 1:30000 iar 
scara harţilor obtinuţe prin această tehnică este in general de sub 1:1000. 

 
Fig. 5.18. Aerofotogramă cu pixel de 15 cm 

 

 
Fig. 5.19. Traseul platformei aeriene si acoperirea unei suprafeţe terestre 

In functie de poziţia axei de proiecţie se pot distinge aerofotograme nadirale, având axul de 
proiecţie în poziţie verticală de sub 3o, aerofotograme înclinate având unghiul respectiv intre 3o 
- 15o, si aerofotograme oblice care au unghiul de înclinare al axei de proiecţie de peste 15o. 
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Printr-o operaţie numită ortofotoredresare, aerofotograma înclinată este transformată printr-un 
procedeu optic, electronic sau digital în fotogramă nadirală echivalentă prin eliminarea 
deformaţiilor datorate influenţei unghiurilor de înclinare, care este apoi adusă la scara dorită. 
Fotogramele nadirale au devenit un mijloc eficient de creare a datelor pentru GIS, deoarece 
acestea pot fi scanate şi apoi vectorizate, obţinându-se fotograme digitale. 
Mai exact ortofotoredresarea este procesul optic, electronic sau digital de transformare a unei 
imagini inclinate folosind elemente imagine punctiforme, liniare sau de suprafaţa intr-o proiecţie 
ortogonala prin eliminarea deformaţiilor datorate influenţei unghiurilor de înclinare, diferenţele 
de nivel din spaţiul obiect, variaţiilor de scară din cuprinsul fotogramei. 
Efectul stereoscopic, aparut la sfarsitul secolului XIX, a permis observarea tridimensionala a 
reliefului si ameliorarea preciziei măsuratorilor. Efectul stereoscopic se obţine pe baza a doua 
fotograme ale aceluiaşi teritoriu preluate din centre de proiecţie diferite, avand aceeaşi scara si 
fiind puţin diferite pentru că se acoperă in proporţie de 60% pe direcţia de zbor (longitudinal), si 
30% pe benzile vecine (transverslă) – fig. 5.20. Cele doua fotograme formeaza o stereograma sau 
cuplu stereoscopic, constituind baza metodei de restituţie stereofotogrammetrica care permite 
reprezentarea grafica sau numerica atât a elementelor de planimetrie cat şi a reliefului. 

 
Fig. 5.20. Modul de obţinere al efectului stereoscopic 

Una din principalele tipuri de prelucrări se referă la racordarea coordonatelor pe fotograme, 
această operaţie purtând numele de aerotriangulaţie analitică. Aerotriangulaţia analitică permite 
identificarea tuturor elementelor prin care se realizează legatura dintre poziţia unui punct din 
spaţiul-obiect şi poziţia punctului corespunzator din spaţiul imagine. Aceste elemente se numesc 
elemente de orientare. Aceste elemente se determină în două etape: 

a. Orientarea interioară 
b. Orientarea exterioară 

Determinarea elmentelor de orientare exterioară reprezintă o probleme fundamentală în 
aerofotogrammetrie, ea realizându-se de obicei in mod indirect cu ajutorul unui numar mare de 
puncte de sprijin din teren dispuse intr-un anumit mod si ale caror imagini se pot identifica usor 
pe fotograme. Numarul mare de puncte precum si precizia scazută a coordonatelor acestor 
puncte duce la scăderea considerabilă a randamentului exploatarii fotogrammetrice. 
Dezvoltarea rapidă a tehnicii a creat posibilitaţi noi pentru rezolvarea acestor probleme, prin 
utilizarea sistemelor satelitare de poziţionare. 
Astfel coordonatele-teren ale punctelor de sprijin pot fi determinate cu ajutorul sistemelor GPS 
prin metode de poziţionare static sau rapid static. 
Echiparea avioanelor cu receptoare GPS, permite obţinerea cu o precizie acceptabilă a 
coordonatelor centrelor de perspectivă (Xo,Yo,Zo) ale camerei fotogrammetrice. Cunoscând 
aceste coordonate se poate reduce la minim numarul puctelor de sprijin (rămânând de exemplu 
doar cele din colţurile blocului). O explicaţie simplă ar fi ca in acest caz centrele de perspectivă 
vor avea acelaşi rol ca si punctele de sprijin din teren. 
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Pentru obţinerea coordonatelor centrelor de perspectiva (in timpul deplasarii avionului) se 
folosesc metode de poziţionare cinematica, ce permit determinarea coordonatelor cu o precizie 
de ordinul centrimetrilor, suficienta pentru exploatarea la scari mari. In acest scop se utilizeaza 
doua receptoare GPS, unul plasat intr-o poziţie cunoscută la sol in zona de aerofotografiere şi cel 
puţin unul pe avion. De asemenea este necesară recepţionarea simultană a cel puţin 4 sateliţi 
aşezaţi într-o poziţie geometrică favorabilă. 
Modelul Digital al Terenului obţinut prin efectul stereoscopic (pentru acelaşi areal test analizat 
anterior) este prezentat în fig. 5.21. Chiar dacă acesta este mai geometrizat în raport cu cel 
obţinut din curbe de nivel, se observă precizia crescută în zona văilor şi definirea exactă a 
acestora. 
Altitudinea medie în arealul test este aproape identică în raport cu modelul obţinut pe baza 
hărţilor topo 1:25.000 (1143,49), chiar dacă diferenţele punctuale variază între +50 m şi -50 m. 
Însă circa 44% din suprafaţa test se încadrează în ecartul -5 – 5 m iar 75%, în ecartul -10 – 10 m. 

5.7. MDT realizat pe baza măsurătorilor LIDAR 

LIDAR (LIght Detection And Ranging) constitue o noua tehnologie de obtinere a modelului 
digital al terenului a unor suprafete relativ mari intr-un timp foarte scurt, utilizata intens in SUA 
si tarile vest-europene pentru intocmirea hartilor de risc la inundatii. 
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Fig. 5.21. MDT obţinut din aerofotograme comparativ 

Aceasta tehnologie se bazeaza pe scanarea terenului cu ajutorul unui sistem laser aeropurtat. 
Asfel sistemul laser montat pe un avion sau elicopter masoara distanta dintre platforma 
aeropurtata si suprafata pamantului. Coordonatele platformei sunt determinate foarte precis 
folosind tehnici GPS, mai exact masuratori diferentiale GPS (aceasta presupune un receptor GPS 
se alflat pe platforma aeropurtata si o statie GPS fixa la sol). 
Avantajele sistemului 

 Precizie ridicata 
 la o altitudine de zbor de 300 m se obtine o rezolutie in plan de 5 cm si o precizie 

pe verticala de ± 5 cm. In schimb banda de acoperire este de doar 166 m, ceea ce 
va insemna 3 treceri pentru a acoperi lunca Siretului. 

 la o altitudine de zbor de 850 m se obtine o rezolutie in plan de 1 m si se asigura o 
precizie pe verticala de ± 15 cm. Banda de acoperire este de 600 m. 

 Intreaga suprafata a terenului este acoperita cu valori de altitudine, fata de sistemul clasic, 
unde valorile sunt doar pe profilele ridicate, restul teritoriului obtinandu-se prin 
interpolare 

 Timpul scurt pentru acoperirea terenului. Ultimele tipuri de LIDAR pot acoperi 1000 
km2 in mai putin de 12 ore, iar modelul digital poate fi finalizat in aproximativ 24 de 
ore. 

 Posibilitatea de a instala pe aparatul de zbor si un unui dispozitiv numit DIAL care 
permite masurarea adancimilor sub nivelul apei de pana la 50 m.  

 Posibilitatea de a instala pe aparatul de zbor si o camera foto pentru obtinerea de orto-
fotoplanuri (aerofotograme corectate) cu rezolutie foarte buna (30 – 50 cm). Acestea 
sunt utile pentru inventarierea obiectivelor aflate in zona inundabila. 

 Calitatea datelor obtinute si perioada de zbor nu depind de conditiile meteorologice. 
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Fig. 5.22. Componentele sistemului LIDAR 

5.8. Evaluarea scării MDT şi a rezoluţiei datelor de intrare în modelul IAGINT 

5.8.1 Procedura de scalare a indicatorilor agro-ecologici derivati 
Modelele digitale de teren sunt folosite fie pentru a obtine indici care descriu distributia spatiala 
a componentelor energetice si de umiditate a solului la nivele scazute de integrare (Fig 5.23, 
ramura 1a) fie pentru a extrapola parametri obtinuti prin micrometeorologie (MM) la un nivel 
mai inalt (ramura 1b). 
Atributele topografice pot fi impartite in atribute primare si atribute secundare. Atributele 
primare sunt direct calculate din inaltimi cum ar fi panta si aspectul terenului in timp ce 
atributele secundare implica diverse combinatii ale atributelor primare si pot fi folosite pentru a 
caracteriza variabilitatea spatiala a proceselor specifice care se intalnesc in definirea peisajului. 
Aceste atribute pot fi derivate empiric sau prin folosirea unor ecuatii simplificate ce descriu 
procesele fizice fundamentale. Aceasta insa prezinta riscul introducerii incertitudinilor inerente 
unui astfel de proces.  
Indicii topografici secundari derivati pentru acest proiect includ indicele de umiditate a solului 
(soil wetness index - SWI), indicele topografic al solului (soil topographic index - STI) si 
indicele de adancime a panzei freatice (ground water depth index - GDI).  Acesti indici sunt 
folositi pentru a identifica acele zone din teritoriu care sunt mai vulnerabile la seceta si la excesul 
de umiditate. In plus, indicele de radiatie  (radiation index - RI) si diversele forme derivate ale 
acestui indice sunt disponibile pentru calcularea schimbarilor induse de teren asupra 
evapotranspiratiei. Toti indicii derivati din MDT sunt obtinuti prin metode clar definite. 
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Figura 5.23. Diagrama de flux pentru scalarea IAE determinati prin model  

In diagrama de mai sus (Fig. 5.23) este descrisa procedura de scalare a indicatorilor agro-
ecologici derivati. Diagrama defineste trei ramuri principiale pentru cuantificare precum si pasii 
necesari (1-4). 

A. Datele meteorologice standard sunt modificate folosind numai componentele derivate a 
MDT(1a). 

B. Aceasta implica o procedura de scalare (1b) care este strict o procedura de extrapolare a 
datelor de micrometeorologie obtinute si atributele primare ale MDT (panta, aspect, etc). 
Teoretic se poate se pot extrapola datele pana la pante de 20°.  
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C. Datele meorologice modificate prin DTM* vor alimenta modelul sol-planta, ceea ce 
implica aplicarea  primei analize de senzitivitate (2) cand se scaleaza datele 
micrometeorologice locale la date meteorologice standard si cand se trece de la o marime 
a gridului la alta marime. 

Analiza de senzitivitate  doreste sa raspunda la cateva intrebari importante: 
1. Care este nivelul minim de detaliere a datelor de intrare (marimea gridului MDT) necesar 

pentru obtinerea unor rezultate folositoare si cu o minima pierdere a acuratetii 
rezultatelor; 

2. Pot fi obtinute aceleasi rezultate doar prin simpla folosire a atributelor secundare derivate 
din MDT? 

Pana in acest loc, acesti pasi sunt in mod exclusiv legati de mediul fizic al plantei. Pentru a 
optimiza aplicarea modelului de sol-planta la nivelul unui intreg bazin sau regiuni se pune 
intrebarea cat de mult poate fi redus numarul de executii a acestui model fara a schimba 
distributia indicatorilor. Pentru limitarea numarului de executii a programului au fost folosite atat 
esantionarea prin metoda “Hipercube” (3) cat si analiza de senzitivitate a rezultatelor modelului 
sol-planta (4) relativ la datele de intrare (marimea gridului, pasii de timp, etc.) 
Ultimii pasi (3 si 4) sunt folositi pentru generalizarea partii de modelare, pentru a inlocui 
modelarea explicita propriu-zisa la nivel regional (deoarece este foarte costisitoare din punct de 
vedere a timpului necesar rularii programului) fara insa a pierde prea mult din acuratetea 
rezultatelor.  
5.8.2. Aplicarea scenariilor IAGINT la măsurile GAEC 
În acord cu Regulamentul Consiliului 1782/2003 care stabileşte reguli comune pentru suportul 
direct al fermierilor conform unei politici agricole comune, un fermier care primeşte subsidii 
directe trebuie să respecte cerinţele de management incluse în măsurile  GAEC de “Bunele 
condiţii agricole şi de mediu“ - “Good agricultural şi environmental condition”. 
Trei din cele patru probleme GAEC sunt legate direct de ieşirile modelului IAGINT: 
Problema 1: Eroziunea solului (protejarea solului prin măsuri potrivite) cu următoarele 
standarde: 
• acoperirea minimă a solului. Aceasta poate fi calculată din IAGINT utilizând datele de 

emergenţă şi maturitate/recoltare. 
• managementul minim al terenului reflectând condiţiile specifice de site. Acest standard nu 

este legat direct de IAGINT, dar se poate include un coeficient de risc pentru culturi 
prăşitoare derivat din metodele standard de cartare accesibile la nivel naţional  

Problema 2: Materia organică din sol (menţinerea nivelurilor de materie organică din sol prin 
metode potrivite) cu următoarele standarde: 
• Standarde pentru rotaţia culturii: Majoritatea ţărilor UE au inclus adaptarea GAEC la 

condiţiile naţionale: Rotaţia culturii cu minim 3 culturi sau 2 culturi din 2 grupuri diferite de 
culturi, şi pârloagă în monocultură pe aceeaşi parcelă mai mult de 3 ani cu consumatori de C 
organic: cartof, floarea soarelui şi sfeclă de zahăr. IAGINT trebuie să producă output-uri 
pentru cel puţin două culturi pentru a fi utilă pentru fermieri 

Problema 3: Structura solului (menţine structura solului prin măsuri potrivite) cu următoarele 
standarde: 
• Utilizarea potrivită a maşinilor, care obligă modelul IAGINT la evaluarea lucrabilităţii  
În continuare, prezentăm un exemplu “virtual” de adaptare a ieşirilor IAGINT  la un sistem 
suport de decizie pentru ajutarea fermierilor la acomodarea cu problemele de mediu incluse în 
GAEC considerând modificările climatice. 
Pentru a include două culturi în rotaţie şi a evalua efectul modificărilor climatice s-a utilizat ca 
un instrument de simulare un software alternativ utilizând date climatice lunare (distribuite zilnic 
utilizând funcţii spline. Modificările temperaturii datorită pantei şi expoziţiei sunt incluse 
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utilizând o variantă pentru factorii de corecţie derivaţi din Metodologie Română de Cartare). 
Programul lucrează cu diferite varietăţi de porumb şi grâu de iarnă (fenofazele sunt prognozate 
utilizând metodologia CERES, dinamica biomasei se bazează pe utilizarea eficientă a radiaţiei şi 
pe factorii de stress pentru apă şi temperatură) calculează dinamica apei din sol (prognozată 
utilizând variante Thornthwaite-Mathers-Benfratello) şi are un bloc economic care evaluează 
marja brută. Toate procesele fizice şi biologice sunt mult mai bine simulate în IAGINT. Blocul 
economic poate fi înlocuit considerând doar culturile şi cantitatea de apă de irigaţie (în cazul în 
care se utilizează irigaţia). 
A fost selectată o zonă simplă “virtuală” cu suprafeţe de dimensiuni egale pe pante orientate spre 
nord şi sud şi pe suprafaţă plană din vârf. Această zonă este specifică pentru zonele colinare din 
sudul Romaniei. A fost selectat un profil de sol din zonă (Profilul 6618, site: Valea 
Calugareasca, Logitudinea: 26.150, Latitudinea: 44.973) pentru a deriva parametrii de sol 
necesari pentru simulare. 
 

  
 

Figura 5.24. Schiţa punctelor alese pentru modelare şi a fişierului corespunzător 

În continuare sunt prezentate culturile alese pentru simulare, practicile de management, condiţiile 
climatice, outputurile şi indicatorii selectaţi.  
• Culturile selectate: 

o Grâu de iarnă – o varietate care are următorii parametri de dezvoltare a culturii: 

NORD 
ZONA DE VÂRF 

SUD 
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o Porumb cu doi cultivari: 
 Cultivar timpuriu: 

 
 Cultivar tardiv: 
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• Practicile de management: 
o Diferite rotaţii de culturi: 

 Rotaţia culturii 1: 
• Nord: Grâu de iarnă / Porumb (timpuriu) 
• Vârf: Grâu de iarnă / Porumb (timpuriu) 
• Sud: Grâu de iarnă / Porumb (timpuriu) 

 Rotaţia culturii 2: 
• Nord: Grâu de iarnă / Porumb (timpuriu) 
• Vârf: Grâu de iarnă / Porumb (timpuriu) 
• Sud: Grâu de iarnă / Porumb (tardiv) 

 Rotaţia culturii 3: 
• Nord: Grâu de iarnă / Porumb (timpuriu) 
• Vârf: Grâu de iarnă / Porumb (tardiv) 
• Sud: Grâu de iarnă / Porumb (tardiv) 

 Rotaţia culturii 4: 
• Nord: Grâu de iarnă  
• Vârf:  Porumb (tardiv) 
• Sud: Grâu de iarnă 

 Rotaţia culturii 5: 
• Nord: Grâu de iarnă 
• Vârf: Grâu de iarnă / Porumb (timpuriu) 
• Sud: Grâu de iarnă  

o Semănarea grâului de iarnă după 7 zile de la maturitatea porumbului 
o Aprovizionarea culturii cu fertilizanţi la optim (nu există stresuri induse de 

fertilizanţi) 
o Lucrări în perioada uscată  şi irigaţie. 

• Scenarii climatice: 
o 1961-1990 – scenariul de bază 
o 2011-2020 – scenariul A2 HADCM3 SRES  
o 2011-2020 – scenariul B1 HADCM3 SRES  
o 2011-2020 – PCM –A2 scenariul SRES 

• Output-urile programului utilizate în analiză: 
o Data de semănare / emergenţă / maturitate (anuală) 
o Recolta (anuală) 
o Marja brută (anuală) 
o Evapotranspiraţia actuală şi potenţială pe perioada de vegetaţie (anuală) 

• Indicatori după prima agregare a datelor: 
o Recolta medie 
o Deviaţia standard a recoltei 
o Marja brută medie 
o Deviaţia standard pentru marja brută  
o Procentul de ani cu recolte mai mici decât valoarea de prag 

 Lucrări în perioada uscată  
• Grâu de iarnă: 3 t ha-1 
• Porumb: 3.5 t ha-1 

 Irigaţie 
• Grâu de iarnă: 6 t ha-1 
• Porumb: 9.5 t ha-1 
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Figura 5.25. Fişierul de stocare a datelor pentru simulare  

Sistemul suport de decizie are următoarele caracteristici  
o Cadrul: 

o 4 SCENARII (Scenariul de bază + 20111-2020 prognoze) 
o Pentru fiecare scenariu 5 OPŢIUNI pentru rotaţia culturii la nivelul întregii ferme 
o 5 INDICATORI cumulaţi pe toată ferma 

 Marja brută medie 
 Coeficientul de variaţie pentru marja brută  
 Riscul de eroziune  
 Proporţia de ani  în care recolta va fi sub valoarea de prag 
 Acoperirea terenului (procentul de year fără acoperire a terenului) 

o Funcţii valoare – cartografierea valorilor indicatorilor în domeniul [0, 1] în funcţie de 
percepţia utilizatorilor finali/stakeholderilor. Cartografierea trebuie să ţină cont de intervalul 
de variaţie al indicatorului la scară regională (dacă recolta medie este luată în considerare 
este recomandat să considerăm funcţia valoare 0 pentru cea mai mică recoltă acceptabilă în 
zonă şi funcţia valoare 1 pentru recolta medie maximă din zonă). Funcţiile valoare au fost 
evaluate în întâlnirile grupului de lucru şi prezentăm propunerea pentru funcţiile valoare 
pentru cei 5 indicatori selectaţi pentru sistemul suport de decizie: 

o Marja brută medie. Evaluarea funcţiei valoare se bazează pe tipologia fermei de tip 
UE (abandonarea pentru marje brute mai mici de 50, lucrări de “low input” pentru 
marje brute în domeniul 50-200, şi lucrări de “high input” pentru marje brute mai 
mari de 200 E/ha) indicatori IRENA (Indicatori pentru raportarea integrării 
problemelor de mediu în politicile agricole – un program realizat în colaborare de mai 
multe Comisii ale Directoratelor Generale) 
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Figura 5.26. Funcţia de normalizare pentru marja brută  

X Y 
0 0 
75 .07 

172.2 .16 
258.3 .28 
333.3 .41 
397.2 .56 
452.8 .73 
475 .83 
500 1 

o Coeficientul de variaţie pentru marja brută: 
 

 
Figura 5.27. Funcţia de normalizare pentru coeficientul de variaţie pentru marja brută  
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X Y 
0 1 
45 .22
75 .16
123.3 .06
168.3 .03
300 0 

 
o Procentul de ani cu recolte sub valoarea de prag: 

 

 
Figura 5.28. Funcţia de normalizare pentru Procentul de ani cu recolte sub valoarea de prag   

X Y 
0 1 
13.9 .91
31.1 .8 
48.3 .64
63.9 .49
82.8 .24
100 0 

o Riscul de eroziune  luat în considerare ca 1 pentru culturi prăşitoare şi 0 pentru 
culturi protectoare – doar pentru zonele pantă pentru funcţia valoare lineară a 
tipului de cost; 

o Neacoperirea terenului – funcţie valoare lineară a tipului de cost. 
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Ponderarea importanţei indicatorilor este încă un proces bazat pe opiniile utilizatorilor 
finali/stakeholderilor. Ţinând cont de PCW (pairwise comparison weights), ponderile pentru cei 
5 indicatori au fost derivate în două variante: 
o Considerând ca nivel minim constrângerile GAEC (indicatorii legaţi de eroziunea solului nu 

sunt importanţi pentru indicatorii legaţi de recolte): 

 
o Considerând că unele constrângeri GAEC, cum ar fi indicatorii legaţi de 

eroziune sunt doar un pic mai puţin importanţi decât indicatorii economici: 
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o Ponderarea aditivă simplă (metoda lui Saty) oferă următorul output  pentru scenariile şi 
opţiunile luate în considerare: 

1961-
1990

1961-
1990

2015
Had_A2

2015
Had_A2

2015Had
B1

2015Had
B1

2015 PCM
A2

2015 PCM
A2

CR1

CR2

CR3

CR4

CR5

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

0.5

No GAEC - GAEC

 
Figura 5.29. Comparaţii între scenariile luate în considerare  

 
Valoarea din grafic este complementară riscului asociat cu fiecare rotaţie a culturii (CR1-CR5) 
corespunzând tcelor două moduri de a ţine cont de pondere (fără GAEC / GAEC) pentru 
scenariul de bază (1961-1990) şi unele scenarii de prognoză a schimbărilor climatice.  
5.8.3 Concluzii ale aplicării scenariilor utilizând modelul IAGINT 
În urma aplicării scenariilor descrise, s-au evidenţiat următoarele concluzii: 
− Rotaţia culturii - CR5 (Nord: Grâu de iarnă; Vârf: Grâu de iarnă / Porumb (timpuriu); Sud: 

Grâu de iarnă ) este cea mai bună rotaţie a culturii în aproape toate scenariile (nu şi pentru 
HADCM-A2).  

− Nu există un avantaj pentru CR4 şi CR5 în scenariul în care se ponderează GAEC. 
− Scenariul de schimbări climatice pentru 2011-2020 poate schimba semnificativ coeficienţii 

de risc. 
− Diferenţa între GCMs (HADCM3 vs. PCM) este mai mare decât diferenţele între scenariile 

SRES pentru acelaşi GCM (A2, B1) 
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6. Concluzii  

1. În etapele anterioare, au fost prezentate modulele utilizate în cadrul proiectului IAGINT 
pentru a simula micrometeorologia, creşterea plantei şi pentru calculul unor indicatori. 
Modulele au fost realizate utilizând UML pentru a avea o definiţie explicită a structurii 
programului în termeni de componente şi relaţia dintre ele, şi au fost scrise cu un limbaj 
orientat obiect, Visual Basic 6.0.  

2. Tot în etapele anterioare, au fost perfecţionate modulele de creştere a plantelor, iar cele 
de bilanţ de apă şi energie au fost integrate în acest ansamblu, pentru a ţine cont de 
variabilitatea spaţială a productivităţii culturii, conform obiectivului 2. Îmbunătăţirea 
modelelor pentru descrierea interacţiunilor sol – recoltă – climat pentru diferite 
sisteme de agricultură. 

3. Pentru a valida modelul ales de cultură, în cadrul activitatii 2.4 „Evaluarea modulelor 
integrate pentru sisteme de culturi”, în această etapă au fost continuate procesele de 
simulare a germinării seminţelor şi răsăririi plantelor, şi a fost calculat indicele 
compromiterii recoltei (CFI), care reprezinta raportul dintre numărul de plante răsărite şi 
numărul de seminţe semănate, utilizând modelul GEme (Bechini et al. 2004). Acest lucru 
a fost realizat evaluând cantitatea de substanţă uscată a lăstarilor şi de substanţa uscată 
din rădăcină, pentru grâul durum, printr-o serie de experimente într-un mediu controlat. 

4. Modulul dezvoltat în cadrul proiectului poate constitui un instrument de predicţie a 
germinării seminţelor şi înfiinţării culturii, şi astfel poate avea implicaţii practice pentru 
fermieri.  

5. În cadrul activitatii 2.5 „Analize de senzitivitate a indicatorilor”, s-a realizat de asemeni 
o analiză de senzitivitate a indicatorilor, evaluând modul în care alegerea acestora 
influenţează capacitatea de prognoză a recoltei a modelului IAGINT. 

6. Analiza senzitivităţii fotosintezei bazată pe dezvoltarea modelului de cultură la grîul de 
toamnă, grâul durum şi floarea soarelui accentuează importanţa înfiinţării a culturii.  

7. Analiza de senzitivitate subliniaza importanta unei corecte simulare a fenologiei culturii, 
datorită influenţei mari pe care o are in final asupra recoltei. Senzitivitatea modelului la 
parametrii implicati in diferite faze fenologice diferă în raport cu mediul. În nordul ţării, 
punctele cheie sunt  între răsărire şi începutul alungirii tulpinii, în timp ce în sud perioada 
de acumulare este determinat de faza de burduf şi viteza maturării, amândouă fiind 
scoase în evidenţă de analiza de senzitivitate.  Durata ultimei faze de creştere este foarte 
importantă în condiţiile sudice, devenind uneori o problemă odată cu cresterea CO2 şi a 
temperaturii sub impactul schimbarea climei. Floarea soarelui arată o mare sezitivitate la 
parametrii legaţi de înfiinţarea culturii si de maturitate, deci factorii cei mai critici pentru 
recolta finală par a fi legaţi de  lungimea ciclului de viaţă a plantei. 

8. Rezultatele din analiza de senzitivitate subliniază necesitatea de a înregistra cel puţin 
informaţiile fenologice din fiecare câmp experimental unde se investigheaza evaluarea 
unor noi varietăţi. 

9. Există câteva erori posibile în analiza de senzitivitate legate de:  
• variaţiile prea mici ale unor parametri în raport cu valoarea mediei (ex. alungirea 

radacinilor de 0.012 ± 0.0006);  
• existenţa unor parametri lipsă, deoarece anterior au fost trecuţi cu vederea, de exemplu 

limitarea numărului de etape nu se regăseşte în răsărire;  
• adoptarea de numere diferite sau lungimi diferite ale fazelor fenologice în legătură cu 

temperatura si partitionarea substantei uscate duc la senzitivitati diferite in ceea ce 
priveşte dezvoltarea plantei. 
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10. Dacă o fenofază este mai lungă comparativ cu alta, modelul va deveni mult mai sensibil 
la parametrii stabiliţi pentru această fenofază. La fel se întâmplă şi cu parametri de 
partiţionare. 

11. Procesul automatic pentru analiza senzitivităţii este un instrument foarte uşor de folosit, 
dar considerăm că valabilitatea analizei senzitivitatii este limitată de modelul ales şi de 
parametri de bază specifici pentru anume cultură, varietate şi mediu (zonă). 

12. Pentru realizarea obiectivului 4 „Definirea indicatorilor agro-ecologici derivaţi din 
model pentru caracterizarea şi managementul sistemelor durabile de agricultură 
din zone colinare; Platforma de comunicare cu grupurile/colectivităţile interesate 
(stakeholder) şi utilizatori finali”, sunt prezentate toate Modelele Numerice de Teren 
utilizate în proiectul IAGINT, subliniind avantajele, dezavantajele si limitările fiecăruia.  

13. În cadrul activitaţii 4.2 „Evaluarea scării MDT şi a rezoluţiei datelor de intrare”, este 
prezentată diagrama de flux pentru scalarea IAE determinati prin model şi apoi este 
prezentată o aplicaţie, rularea unor scenarii diferite În continuare, este prezentat un 
exemplu “virtual” de adaptare a ieşirilor IAGINT  la un sistem suport de decizie pentru 
ajutarea fermierilor la acomodarea cu problemele de mediu incluse în GAEC considerând 
modificările climatice, utilizând ca un instrument de simulare un software alternativ cu 
date climatice lunare (distribuite zilnic utilizând funcţii spline).  

14. În final, sunt prezentate concluziile acestei simulări:  
− Rotaţia culturii - CR5 (Nord: Grâu de iarnă; Vârf: Grâu de iarnă / Porumb 

(timpuriu); Sud: Grâu de iarnă ) este cea mai bună rotaţie a culturii în aproape 
toate scenariile (nu şi pentru HADCM-A2). 

− Nu există un avantaj pentru CR4 şi CR5 în scenariul în care se ponderează GAEC. 
− Scenariul de schimbări climatice pentru 2011-2020 poate schimba semnificativ 

coeficienţii de risc. 
− Diferenţa între GCMs (HADCM3 vs. PCM) este mai mare decât diferenţele între 

scenariile SRES pentru acelaşi GCM (A2, B1) 
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ANEXA 1 
Modelul CLASS: Model la scara bazinelor hidrografice pentru modelarea fluxurilor 
utilizarea terenurilor – atmosfera – sol - apa-transport de poluant 

Introducere  

Investigarea efectelor vegetatiei in mediul continuu atmosfera-sol-vegetatie la scara balantei 
hidrice din cadrul bazinelor hidrografice a constituit subiectul observatiilor extinse si a modelarii 
de-a lungul multor ani, in intreaga lume. Acestei probleme i-au fost dedicate modele complexe 
cu parametri distribuiti, ca SHE, TOPOG_IRM, CATPRO etc.  
Desi foarte utile, acestea necesita seturi vaste de date de calibrare pentru parametrizarea 
multiplelor procese la scara detaliata care sunt incorporate in procedurile modelelor. Initial au 
fost utilizate ca instrumente de cercetare, ca apoi sa devina instrumente de management. 
Modelele de balanta hidrica procesuale unidimensionale au fost folosite in mediu GIS pentru 
investigarea efectelor solurilor, utilizarii terenurilor si managementului practicilor agricole 
efectuate la nivelul dinamicii umiditatii solului si componentelor balantei apei. Cu toate acestea, 
exista adesea o nepotrivire intre fluxurile la scara bazinului hidrografic si acelea obtinute intr-o 
simpla analiza pe verticala datorita efectelor de scara, care nu tin seama de fluxurile laterale.  
Recent, modelarea complexa a proceselor a demarat abordarile mai simple datorita problemelor 
de scara si disponibilitate a datelor. Mai multi autori au dezvoltat relatii intre tipul de vegetatie si 
evapotranspiratia medie anuala dintr-un numar redus de parametri disponibili. Aceste relatii 
mediate anual destul de grosier, desi utile, furnizeaza informatii insuficiente asupra efectelor 
temporale ale curgerii afluentilor, necesare in scopuri de management al apelor. In regiunile de 
munte, cu pante abrupte, topografia este o variabila importanta care afecteaza balanta apei si 
magnitudinea fluxurilor laterale in coroborare cu distributia spatiala a tipurilor de soluri si 
utilizarea terenurilor.  
In mod curent sunt folositi indici topografici dependenti de scurgerea de suprafata si curgerea 
subterana. In anumite conditii, cel mai utilizat indice pentru cuantificarea scurgerii de suprafata 
potentiala al diferitelor elemente peisagistice se numeste wetness index = indice de umiditate 
(Grayson, Western, 2001). Acesta face legatura intre adancimea nivelului apei subterane in 
cadrul bazinului hidrografic, si aceeasi adancime medie in orice locatie/punct, ca in modelul 
TOPMODEL. Indicele de umiditate include efectul topografiei dar nu tine cont de efectele 
solurilor si utilizarii terenurilor. De aceea, o situatie obisnuita intalnita in modelarea la nivelul 
bazinelor este fie evaluarea inadecvata a efectelor de scara si a fluxurilor laterale, fie o evaluare 
inadecvata a efectelor solurilor si vegetatiei.  
A fost dezvoltata sau se afla intr-un proces de elaborare, o noua generatie de modele hidro-
ecologice distribuite, care incearca sa simplifice complexitatea aplicarii unei teorii foarte 
restrictive si sa treaca la un calcul numeric iterativ de tipul SHE si TOPOG. Aceste modele 
incearca simplificarea parametrizarii excesive si a complexitatii numerice asociata cu modelele 
distributive. Structura acestor modele retine insa procesele interne relevante ale mediului 
continuu climat-vegetatie-sol-topografie si conditiile la limita importante in cadrul paradigmei 
modelului.  
Spre exemplu, CATSALT a fost dezvoltat ca un produs intremediar pentru sprijinirea 
initiativelor politice cu privire la salinitate. Versiunea 1.5 are multe limitari care trebuie depasite, 
cum ar fi: 
− Utilizeaza indicele de umiditate topografic ca baza de calcul, dar multe elemente de peisaj 

din cadrul bazinului hidrografic pot avea acelasi indice. Aceasta produce dificultati in 
implementarea scenariilor de schimbare a utilizarii terenurilor.  

− Medierea concentratiilor in saruri fara a se tine seama de categoriile indicilor de umiditate 
este inevitabila, ceea ce are implicatii in modelarea continuturilor in saruri. 
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− Alocarea debitelor la iesirea din bazin pe baza utilizarii terenurilor, a indicelui de umiditate si 
a topografiei, fara explicitarea traseului parcurs de-a lungul bazinului. Efectele scenariilor de 
schimbare a utilizarii terenurilor asupra unei proprietati a mediului nu poate fi preconizata in 
locatii situate in amonte de iesirea din bazin. 

− Nu include cresterea vegetatiei si depinde de alte modele. O analiza cantitativa a impacturilor 
climatice sau de schimbare de utilizare a terenurilor asupra valorificarii sarurilor si apei dintr-
un bazin hidrografic poate fi intreprinsa folosind un model hidrologic distribuit care poate 
reprezenta adecvat dinamica sistemului de procese hidrologice complexe si poate opera la 
nivel de pixel.  

Pentru depasirea acestor limitari, a fost creat un model distribuit numit Catchment scale 
multiple-landuse atmosphere soil water and solute transport model (CLASS). Acesta este 
proiectat pentru evaluarea precisa a efectelor datorate schimbarii in utilizarea terenurilor si 
variabilitatii climatica asupra productiei de apa si saruri, la scara unei parcele dintr-un bazin 
hidrografic. Abordarea actuala difera de cele anterioare prin aceea ca este conceput sa opereze cu 
date sumare la un nivel de complexitate adecvat.  
Structura modelului CLASS este dezvoltata pe platforma Microsoft.Net. Componentele spatiale 
sunt scrise in VB.Net si operationale in ARCGIS8.3. Cea mai mare parte a componentelor 
aspatiale ale modelului sunt scrise in limbaj C#.Net. In 2004-2005 structura modelului CLASS a 
fost incorporata in Toolkit Modelling Environment dezvoltat de Cooperative Research Centre for 
Catchment Hydrology. 

Structura modelului 

Structura include urmatoarele instrumente care sunt folosite ca module in modelarea bazinului 
hidrografic. 
− CLASS Spatial Analyst – instrument bazat pe GIS, complet automatizat, necesar pentru 

modelarea spatiala, care pregateste intreaga informatie spatiala si include: pregatirea 
suprafetelor climatice si delimitarea zonelor climatice, determinarea adancimii solurilor, 
secventa de calcul al balantei hidrice folosind multiple canale de curgere din analiza terenului 
si ariile de acumulare a curgerii, indicele de umiditate, ariile de descarcare, distributia 
salinitatii solurilor si utilizarea terenurilor si sistemele de curgere subterana. In functie de 
rezolutia DEM si scara la care trebuie rezolvata problema, se poate specifica marimea 
pixelilor. 

− CLASS U3M-1D – model cu pas de timp variabil (mai mic de o zi) utilizat pentru 
repartizarea balantei apei in zona nesaturata folosind ecuatia Richards la un pixel. Substantele 
dizolvate sunt transferate intre orizonturile de sol prin advectie.  

− CLASS U3M-2D – model cu pas de timp variabil (mai mic de o zi) utilizat pentru 
partitionarea/repartizarea balantei apei in zona nesaturata folosind ecuatia Richards pentru 
panta. Substantele dizolvate sunt transferate intre orizonturile de sol prin advectie.  

− CLASS PGM – model de crestere a plantelor cu pas de timp zilnic bazat pe teoria Johnson, 
care simuleaza pina la 5 specii de plante de pasune active si legume. Conditiile de mediu, ca 
si apa din sol, nutrientii sau starea salinitatii influenteaza cresterea pasunilor si dinamica 
tesuturilor celulare. 

− CLASS CGM – simuleaza o cultura de plante generica si structura ei fiziologica si permite 
interactiuni complexe intre lumina, temperatura, apa disponibila si nutrienti. 

− CLASS 3PG+ - model de crestere a plantelor cu pas de timp lunar, care simuleaza cresterea 
copacilor folosind modelul 3-PG+. 

− CLASS Catchment Model – model hidrologic distribuit, la scara bazinului de receptie, care 
opereaza la nivel de pixel si utilizeaza modulele de mai sus 
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Datele climatice si informatiile despre utilizarea terenurilor sunt folosite in fiecare pixel pentru 
cresterea plantelor prin folosirea/rularea modulelor CLASS PGM, CGM si 3PG+. Apa din zona 
nesaturata si balanta ionica (substante dizolvate) se determina folosind U3M-1D in lungul axei 
verticale. 
Excesul de umiditate si substantele dizolvate asociate sunt estimate in fiecare orizont de sol. Apa 
si solutiile sunt transferate din proprietatile care deriva din caderea pantei si eventual la iesirea 
din bazin, folosind caile de curgere multiple si conceptele Darcy. In plus, dinamica scarii 
pixelilor este legata de efectele de scara la nivelul bazinului de receptie prin distributia spatiala a 
tipurilor de soluri, utilizarea terenurilor si extinderea spatiala a sistemele de curgere subterana. 
Alimentarea si curgerea laterala sunt insumate. 
Datele necesare variaza in functie de tipul de implementare (proprietatile de scara sau scara 
bazinului). Datele primare necesare sunt urmatoarele (fig. 3.1): date climatice, DEM, utilizarea 
terenurilor, indicele FLAG (indexul UPNESS derivat din modelul Fuzzy Landscape Analysis 
Geographic information system), indicele MRVBF, distributia spatiala a curgerii sistemelor 
subterane, proprietatile hidraulice si concentratiile substantelor dizolvate, distributia spatiala a 
tipurilor de soluri, proprietatile hidraulice ale solurilor, parametrii de crestere a plantelor. 

 
Fig. 1. Schema componentelor de bilant al apei si de simulare a utilizarii terenului 

(a) radiatia solara si date climatice, (b) precipitatiile, (c) evapotranspiratia, (d) scurgerea de suprafata, (e) 
infiltratia, (f) scurgerea subterana, (g) drenajul solului si reincarcarea acviferului, (h) secventa de calcul al 

bilantului apei, (i) descarcarea acviferului spre reteaua hidrografica sau suprafata topografica 

Bilantul apei si componentele cresterii plantelor  

Modelul CLASS utilizeaza urmatoarele componente (modele sau subrutine): 
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a. Date climatice si dezagregarea datelor climatice zilnice in perioade mai scurte de o 
zi. Date climatice disponibile: temperatura aerului maxima si minima, precipitatii, 
evapotranspiratia reala, radiatia solara de unda scurta, presiunea vaporilor de apa, 
umiditatea maxima si minima a aerului. 

b. Modelarea topografica 
Modelarea topografica pentru estimarea distributiei spatiale a solurilor 
Estimeaza proprietatile hidraulice ale solurilor din masuratorile de teren. Distributia spatiala a 
tipurilor individuale de soluri este prognozata prin folosirea unui DEM si a analizei terenului. 
Cele mai intalnite secvente de sol sunt cele de mica adancime, solurile drenate pe creste si pante 
inalte, sortate pe adancime, soluri slab drenate pe pante mici si din depresiuni. Solurile aluviale 
sunt asociate cu luncile si terasele. Modelul FLAG e folosit pentru analiza terenului, in 
subdivizarea bazinului versant in 4 clase de panta (mica, mica-medie, medie-mare, mare) pentru 
separarea arealelor de tipuri pedologice din zona. 
Metodologia foloseste pe cat posibil informatia disponibila referitoare la soluri, bazele de date si, 
secundar, surse ca hartile geologice, geomorfologice, date climatice. In cadrul acestei 
metodologii, distributia tipurilor de soluri este definita ca toposecvente. Identificarea solurilor la 
nivelul de tip ofera posibilitatea de prognozare a texturii, structurii, densitatii orizonturilor 
individuale. 
− Modelarea topografica pentru estimarea adancimii solurilor si inmagazinarea sau stocarea 

umiditatii din sol 
− Modelarea topografica pentru determinarea retelei hidrologice si a ariilor de alimentare din 

zonele inalte 
1. Modele de functii de pedotransfer ale solurilor pentru parametrizarea proprietatilor 

hidraulice (Soil Pedotransfer Function) 
2. Diverse utilizari ale terenurilor si modelul bilantului radiatiei solare 
3. Modele de interceptie 
4. Modele de infiltratie 
5. Sub-modelul de evapotranspiratie 
6. Modelul de crestre a plantelor de nutret 
7. Modelul de crestre a plantelor de cultura  
8. Modelul de crestre a arborilor  
9. Modelul de curgere in zona nesaturata  

− Bilantul masei 
− Conditiile la limita (superioara, inferioara, ascendenta) 
− Solutia numerica  

1. Redistribuirea orizontala si curgerea in zona nesaturata prin fiecare material pedologic 
2. Bilantul apei continuta din materilul pedologic  
3. Scurgerea de suprafata generata, curgerea subterana si traseul scurgerii de suprafata 

− Scurgerea de suprafata generata 
− Curgerea subterana generata si curgerea laterala 
− Traseul scurgerii de suprafata  
Modelul este destinat investigarii, la scara medie si mare a bazinelor de receptie, efectelor 
utilizarii terenurilor si ale variabilitatii climatice. Modelul este adaptat in mod particular la date 
spatiale si instrumente legate de soluri, topografie si sisteme de curgere subterana. Informatiile 
despre distributia spatiala a solurilor si proprietatilor hidraulice ale acestora constituie unele din 
cele mai dificile date necesare in modelarea la scara bazinelor de receptie. Indicii de analiza a 
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terenului din modelele FLAG si MRVBF sunt combinate si utilizate pentru descrierea variatelor 
forme de relief ale versantilor. Acestea sunt combinate cu hartile solurilor amenajate si geologia 
folosind structura pentru configurarea distributiei spatiale a tipurilor de soluri si a proprietatilor 
fizice ale acestora.  
Proprietatile tipurilor de soluri sunt identificate din datele disponibile provenite din cartarea 
solurilor si sunt transformate in proprietati hidraulice. Modelul include componentele de 
hidrologie si de crestere a plantelor. Modelul de crestere a plantelor include pasunile si legumele, 
plantele de cultura si arborii. Ariile de alimentare si descarcare sunt spatial definite folosind 
informatiile din hartile piezometrice (care redau inaltimea apei in stratele acvifere cu nivel liber) 
si din modelul FLAG.  
Pentru fiecare pixel situat in bazinul de receptie este calculata balanta hidrica in zona nesaturata 
de-a lungul axei verticale, utilizand ecuatia Richards. 
Ca si conditie la limita se foloseste fluxul impus la suprafata solului, care include contributia 
fluxurilor atmosferice si scurgerea de suprafata (pe versantii situati in amonte). Conditia de 
limita ascendenta include curgerea subterana orizontala in fiecare material pedologic al fiecarui 
pixel invecinat situat in amonte. Conditia de margine de drenaj liber e folosita la partea 
inferioara a profilului de sol modelat din aria de alimentare. In ariile de descarcare s-a folosit o 
conditie de margine de flux ascendent la partea inferioara, care estimeaza debitele din zonele 
amonte. Daca debitele la varsare sunt 0 intr-un pixel (conditii de lipsa totala de apa) se impune 
conditia la limita de drenaj liber in partea inferioara. Bilantul hidric vertical din zona nesaturata 
este calculat la un pas mic de timp fata de transferurile orizontale. Fluxurile verticale intr-un 
anumit pixel sunt acumulate in pasi de timp mai mari decat in curgerea orizontala.  
Excesul de umiditate este transferat orizontal catre pixelii invecinati din aval. Transferurile 
orizontale apar intre orizonturile de sol folosind algoritmul pentru traiectorii multiple de curgere 
al lui Tarboton si legea Darcy. Drenajul din profilul de sol modelat este impartit in alimentarea 
sistemului de curgere subterana subiacent si curgerea laterala. Curgerea laterala contine apa care 
nu poate patrunde in acvifer si e transferata pe orizontala in subteran sau catre zona de 
descarcare la suprafata, ori este colectata de rau, sau ambele posibilitati. Descarcarea la suprafata 
este intarziata si folosita ca si conditie de margine de flux ascendent in bilantul hidric vertical. 
Scurgerea de suprafata generata, care cuprinde scurgerea pe versanti si curgerea cu nivel liber in 
subteran, este inclusa in toti pixelii de pe traseul raului.  
Timpul de tranzit pe versant este justificat in transferurile orizontale. Scurgerea de suprafata (pe 
versanti) generata si curgerea subterana sunt trasate prin folosirea modelului Nash prin functii de 
raspuns separate catre evacuarea din bazin. 
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ANEXA 2 
Caracterizarea zonelor colinare din Argeş 

Introducere   

Utilizarea terenurilor în pantă impune management specific şi prognoză a evoluţiei potenţialului 
agroecologic, abordarea complexă a sistemului de cultură prin procedee şi metode de modelare a 
sistemului sol-atmosferă-plantă-hidrosferă, care să prevadă cu anticipaţie procese, fenomene, 
amploare, timp de evoluţie care pot afecta sistemul sol-teren, infrastructură, aşezări umane, 
economice, productive etc. 
Programele de modelare şi prognoză constituie baza strategiilor naţionale şi nu numai pentru 
utilizarea şi protecţia resurselor de sol şi subsistemelor ecologice, informarea fermierilor şi 
comunităţilor locale cu privire la anticipaţiile rezultate din programele de prognoză a evoluţiei 
agroecopedofizice a ecosistemelor locale, implementarea în condiţii locale a măsurilor de 
prevenire şi conservare a fiecărui sit cu caracteristici specifice, locale. 
Având în vedere caracteristica de bază a solului de variabilitate: în spaţiu, de la un loc la altul şi 
pe profil şi în timp, datorită influenţei factorilor climatici din atmosfera apropiată (şi aceştia 
variabili în timp şi spaţiu) şi comunităţii de plante şi animale care populează solul, analiza 
concretă a caracteristicilor sistemelor agroecopedologice precum şi proiectarea unui sistem 
informatic necesar integrării aspectelor de mediu în managementul agricol din zonele colinare 
trebuie să aibă în vedere în primul rând factorii restrictivi sau limitativi ai amplasării culturilor şi 
producţiei agricole, respectiv: 

- sărăturarea şi aciditatea solurilor 
- caracteristici chimice şi chimice particulare 
- caracteristici fizice 
- eroziunea 
- alunecări şi prăbuşiri de teren 
- excesul de umiditate 
- materia organică din sol 
- climă şi topografia terenului etc. 

Eroziunea solurilor în zona colinară  

Având în vedere caracteristica cea mai importantă a sistemelor agricole din zona colinară 
EROZIUNEA solurilor, influenţată foarte mult de managementul agricol şi silvic, în condiţiile 
unor soluri subţiri cu caracteristici fizice variate, formate, evoluate şi utilizate în condiţii de 
pantă foarte variată sub aspectul înclinării, lungimii, uniformităţii etc., pentru siturile 
caracterizate ecopedologic se evidenţiază în primul rând pierderi potenţiale de sol în cantităţi 
variate, dependente de: 

- agresivitatea climatică (pluvială), 
- lungimea versantilor, 
- panta versantilor, 
- erodabilitatea solului, 
- folosinţa terenului 
- structura culturilor, 
- măsurile şi lucrările antierozionale efectuate în scopul diminuării procesului de 

eroziune. 
Analiza pe „sor”  a indicilor care influenţează procesele de eroziune, prezentate în arealele din 
siturile Cepari şi Valea Mare Pravăţ-Bilceşti evidenţiază în to/ha/an cantitatea actuală de sol care 
se poate pierde.  
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Tabel nr. 1 
Estimarea pierderilor de sol provocate de eroziunea de suprafaţă din situl studiat amplasat 

în bazinul hidrografic Topolog în bazinul Topologului - Cepari (medie multianuală) 

Folosinţa 
  

Nr. 
Sor 

ka 
  

L 
(m) 

Lm 
  

i 
(%) 

in 
  

S 
  

C 
  

Cs 
  

Es 
  

Supraf 
(ha) 

Es /supr.  
(to/an) 

A 1 0.14 200 8.326 3 5.512 0 0.8 1 0 11.3 0 
Lv 2 0.14 125 6.899 7 14.912 0.9 0.5 1 6.48 6.5 42.1263 
Lv 3 0.14 200 8.326 12 32.872 0.9 0.5 1 17.24 3.8 65.5182 
Lv 4 0.14 125 6.899 12 32.872 0.9 0.5 1 14.28 2.0 28.5733 
Lv 5 0.14 250 9.103 7 14.912 0.9 0.5 1 8.55 3.0 25.6551 
Pş 6 0.14 150 7.421 22 89.492 0.9 0.2 1 16.73 3.3 55.2249 
Lv 7 0.14 260 9.247 7 14.912 0.9 0.5 1 8.68 4.8 41.6972 
Lv 8 0.14 75 3.652 12 32.872 0.9 0.5 1 7.56 1.8 13.6131 

TOTAL 36.5 272.408 
 

Tabel nr. 2 
Estimarea pierderilor de sol provocate de eroziunea de suprafaţă în subbazinul Valea 

Româneştilor – Bilceşti (medie multianuală) 

L i Supraf. Es /supr. Folosinţa Nr. 
sor 

ka 
(m) 

Lm 
(%)

in S C Cs Es 
(ha) (to/an) 

Lv 1 0.14 150 4,496 10 24,86 0,9 0,5 1 7,042 4,5 31,687 
Lv 2 0.14 100 3,981 12 32,87 0,9 0,5 1 8,245 1,5 12,367 
Lv 3 0.14 130 4,307 20 75,96 1,0 0,5 1 22,902 6,5 148,860 

TOTAL 12,5 192,914 
 

In condiţii similare de pantă (i, %), sol în funcţie de erodabilitate, aceleaşi măsuri şi lucrări 
antierozionale, dar prin folosinţe diferite, arabil şi livadă, procesul de eroziune apreciat prin 
producţia de sedimente dată de eroziunea în suprafaţă (pierderea de sol) ca medie multianuală, în 
to/ha/an, este semnificativ mai mare (tabelul nr. 3), ceea ce conduce la concluzia că 
managamentul agricol în zonele agricole colinare trebuie adaptat condiţiilor specifice de relief, 
sol, cantitatea de precipitaţii şi caracteristicile acestora (timpul, toranţialitatea etc.), iar folosinţa 
terenurilor trebuie corelată cu condiţiile concrete din fiecărui areal sau „sor” (suprafaţă omogenă 
de relief) 

Tabel nr. 3 
Estimarea pierderii de sol pe teren în pantă utilizat necorespunzător 

(arabil, livadă) 

                        
Folosinţa Nr.sor ka L Lm i in S C Cs Es Suprafaţa 
      (m)   (%)           (ha) 

Es /supr. 
(to/an) 

A 3 0,14 200 8,326 12 32,872 0,9 0,8 1 27,5866 3,8 104,829
Lv 3 0,14 200 8,326 12 32,872 0,9 0,5 1 17,2416 3,8 65,5182

 

Altă caracteristică de importanţă majoră în zonele colinare o constituie pierderile de materie 
organică din stratul sau orizontul de sol pierdut prin eroziune. 
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 Aceasta constituie pierdere semnificativă de elemente nutritive, cu efect asupra caracteristicilor 
chimice generale şi particulare a fiecărui „sor„, implicaţiile fiind de natură cantitativă din punct 
de vedere al producţiilor şi socială, generată de producţii reduse, lipsa atracţiei pentru activităţi 
agricole, agroturistice, zootehnice şi chiar silvice. 
Solul şi elementele nutritive conţinute, pierdut prin eroziune este factor de poluare şi degradare a 
mediului, respectiv a vegetaţiei, apelor prin încărcarea acestora cu particule fine de sol şi cu 
materie organică şi alte elemente care dezechilibrează funcţiile naturale şi fauna apelor. 
Eroziunea solului apreciată prin masa solului erodat (MES), respectiv Es în t/ha/an conduce la 
diminuarea orizontului supraiacent şi a cantităţii de materie organică ( de humus), care orientativ, 
prin asimilare cu solurile arate, se poate aprecia cu relaţia (Borlan, 1994): 
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 (Rp, s, rv – recoltele principale, secundare şi resturi vegetale îndepărtate din sol; CSN - 
consumurile specifice de azot pentru realizarea a 1 tonă recoltă; 9,5.IN.0,75 – azotul asimilabil 
din surse nesimbiotice apreciat după valoarea indicelul azot). 
Toate calculele rezultate prin cercetări agrochimice de durată au în vedere grosimea stratului de 
sol de 25 cm cu masa de 3000 t/ha sol uscat şi densitatea aparentă de 1,25 g/cm3. 
Pentru alte folosinţe, în mod deosebit terenurile cu pajişti naturale, fâneţe, fâneţe cu pomi în 
sistem clasic, specifice pentru zonele colinare, unde este obligatoriu ca terenul să fie acoperit cu 
covor compact de vegetaţie (graminee) pentru a preveni eroziunea de suprafaţă. 

- raportul C:N gravimetric dintre carbonul şi azotul din humus (optim cca. 12, ca 
rezultat din formula elementară al atomilor de carbon, azot, fosfor, sulf, hidrogen, 
oxigen care întră în componenţa substanţelor humice din stratul arat al solurilor din 
România aflate în cultură de multă vreme a căror pondere procentuală pentru carbon 
şi azot este 58%: 4,84%, …); 

- 1,724 raportul humus:carbon (100:58); 
- MSE - masa solului erodat; 
- Hse, conţinutul de humus în stratul de sol erodat, %; 
- Hss, conţinutul de humus în stratul de sol subiacent, %; 

Pentru exemplul prezentat, pe baza relaţiei de calcul a pierderilor de materie organică 
(humus), prelucrată în programul EXCEL, rezultă (tabel 4) o pierdere de humus de 0,058%/an. 

Tabelul. 4 
Pierderea de humus din orizonturile afectate de eroziune de suprafaţă  

pe sol arabil cu panta de 12% 

H;% in: Cultura 
  
  

Rp+s 
  
  

RV 
  
  

Consum N/t  
de produs 

orizont A 
  

orizontul  
subiacent 

MSE 
  
  

solNmin  

 

erHmin∆ , % 

 

pajisti, fan 5 0 17 2,0 1,0 28 71 0,058 

 
Pierderi de humus sau modificări ale conţinutului de humus au loc în mod asemănător pe terenuri 
supuse pierderilor de sol prin aluviere sau coluvire.   
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Tabel nr. 5 
 

Analiza sistemului de agricultură în zonele colinare, judeţul Argeş 

Sistemul de agricultură conform  
CBPA 2003 

Caracteristicile sistemului Elemente care se regăsesc în agricultura 
zonelor colinare din jud. Argeş 

 

Diversitate mare a culturilor  
Soiuri şi hibrizi cu potenţial genetic ridicat  
Culturi perene pentru sectorul zootehnic Culturi perene pentru sectorul zootehnic 

 
Culturi leguminoase Culturi leguminoase 

 

DURABILĂ 
 producţie intensivă; 
 produse competitive; 
 raporturi armonioase, prietenoase cu mediul; 
 are la bază ceea ce se cunoaşte sub denumirea de 
„sisteme integrate” – utilizarea ştiinţifică, 
armonioasă a componentelor tehnologice:  

 lucrările solului,  
 rotaţia culturilor, fertilizare,  
 irigare,  
 combaterea bolilor şi dăunătorilor, inclusiv prin 
mijloace biologice,  

 creşterea animalelor,  
 stocarea, prelucrarea, utilizarea reziduurilor 
rezultate din activităţile agricole. 

Culturi ascunse pentru a menţine solul 
permanent acoperit, protejat împotriva 
degradării 
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continuare tabel nr. 5 
Specializare şi intensificare puternică a 
activităţii agricole 

 

Minimizarea costurilor   
Utilizarea pe scară largă a îngrăşămintelor 
minerale la toate culturile, inclusiv în 
horticultură 

 

Sectorul zootehnic nu este parte componentă a 
activităţii fermei 

 

În rotaţie nu sunt introduse şi ierburi perene 
care au rol de îmbunătăţire şi conservare a 
fertilităţii 

 

Asolamentul se limitează la monocultură  
Lucrările solului se execută intensiv, cu 
maşini de mare capacitate 

 

Scopul este de obţinere a profitului maxim, 
fiind minimizată protecţia resurselor de mediu 

 

Cercetarea şi dezvoltarea nu au influenţă 
benefică asupra protecţiei şi conservării 
resurselor 

 

Acest tip de agricultură este numai afacere 
economică, organizată în ferme mari, cu 
concentrări de terenuri şi procese de 
producţie, capital şi forţă de muncă 

 

CONVENŢIONALĂ 
 intensiv mecanizată; 
 produse competitive bazate pe concentrarea şi 
specializarea producţiei; 

 componentele sistemului tehnologic aplicate intens; 
 afânarea solului numai prin arătură cu 
întoarcerea brazdei; 

 numeroase lucrări de pregătire a patului 
germinativ şi întreţinerea culturilor; 

 fertilizarea minerală cu doze mari şi foarte mari; 
 monocultură sau rotaţii scurte de max. 2-3 ani; 
 tratamente chimice intensive; 

 poate fi afectat grav mediul în special când ni se 
ţine cont de  :  

 climă; 
 sol; 
 relief; 
 condiţii sociale.  

 

Nu corespunde dezvoltării durabile  
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continuare tabel nr. 5 
Soluţia este viabilă Soluţia este viabilă; s-a păstrat de-a lungul 

timpului 
impactul negativ al agriculturii asupra 
mediului este mai redus 

impactul negativ al agriculturii asupra 
mediului este mai redus, cu excepţii 

Producţia este mai scăzută, însă preţul mai 
ridicat al produselor compensează profitul 

Producţia este mai scăzută, asigură existenţa 
familiilor (dar nu în toate cazurile), în rare 
cazuri surplusul este dirijat către zone urbane 
(în general unor membri de familie sau 
anumiţi clienţi)   

Se asigură dezvoltarea durabilă, în special în 
mediul rural 

Se asigură dezvoltarea durabilă, în special în 
mediul rural 

Fertilizarea organică corespunzătoare 
managementului produselor organice 
reziduale din agricultură reduce la minim 
pierderile de azot 

Se aplică dar nu corespunde managementului 
produselor organice reziduale din agricultură 

În organizarea fermei primează protecţia 
ecosistemelor locale, biodiversităţii de specii, 
apa, sol, elemente sociale şi economice 

Parţial, având în vedere co nu sunt ferme sau 
unităţi agricole, ci numai proprietăţi 
particulare cu interese personale 

BIOLOGICĂ 
 este mediu intensivă; 
 este mai puţin agresivă faţă de mediu; 
 produse mai puţin competitive d. p. d. v. economic 
pe termen scurt; 

  produsele sunt superioare d. p. d. v. calitativ; 
 tratamente sunt în general de natură biologică; 
 sunt acceptate şi cantităţi reduse de îngrăşăminte 
minerale şi pesticide; 

 este necesară certificarea produselor pentru 
valorificare pe pieţe speciale; 

 se utilizează asolamente cu plante leguminoase 
fixatoare de azot, culturi ascunse pentru menţinerea 
solului acoperit şi cu consum permanent de nitraţi; 

 lucrările solului se execută în perioade 
corespunzătoare, bine alese. 

Sistemul este considerat agricultură durabilă  
 
 



 73

continuare tabel nr. 5 
Producţie cu competitivitate redusă Producţie cu competitivitate redusă 
Calitatea producţiei şi a biomasei în general 
poate fi scăzută datorită dezechilibrelor de 
nutriţie a plantelor   

Calitatea producţiei şi a biomasei în general 
poate fi scăzută datorită dezechilibrelor de 
nutriţie a plantelor   

Utilizare restrânsă a îngrăşămintelor minerale 
şi a pesticidelor, sau lipsa totală de utilizare a 
acestora, cu excepţia pe alocuri a zonelor 
legumicole 

Utilizare restrânsă a îngrăşămintelor minerale 
şi a pesticidelor, sau lipsa totală de utilizare a 
acestora, cu excepţia pe alocuri a zonelor 
legumicole 

Soiuri şi hibrizi performanţi utilizaţi pe arii 
restrânse 

Soiuri şi hibrizi performanţi utilizaţi pe arii 
restrânse 

Nu are în vedere integrarea problemelor 
economice, sociale şi de mediu 

Nu are în vedere integrarea problemelor 
economice, sociale şi de mediu 

EXTENSIVĂ CU IMPUTURI REDUSE 
 sistemul este de subzistenţă; 
 poate afecta mediul, punctual, în unele cazuri chiar 
grav prin neglijenţa acordată produselor reziduale 
din agricultură, inclusiv din gospodăriile din mediul 
rural ca parte a activităţilor agricole ; 
 

Poate fi considerat parţial ca sistem de 
dezvoltare durabilă, numai prin 
conştientizarea şi stimularea proprietarilor cu 
privire la importanţa factorilor de mediu şi a 
modului de integrare a problemelor 
economice, sociale şi de mediu 

Poate fi considerat parţial ca sistem de 
dezvoltare durabilă, numai prin 
conştientizarea şi stimularea proprietarilor cu 
privire la importanţa factorilor de mediu şi a 
modului de integrare a problemelor 
economice, sociale şi de mediu 
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Se poate aprecia că agricultura zonei colinare a jud. Argeş este de tip extensiv:  
• de subzistenţă; 
• Cantitatea şi calitatea producţiei şi a biomasei în general este scăzută datorită 

dezechilibrelor de nutriţie a plantelor   
• poate afecta mediul, punctual, în unele cazuri chiar grav prin neglijenţa 

acordată produselor reziduale din agricultură, inclusiv din gospodăriile din 
mediul rural ca parte a activităţilor agricole ; 

cu posibilităţi de dezvoltare a agriculturii biologice, cu elemente de agricultură durabilă, 
care să asigura condiţii normale economico-sociale, protecţia solului şi respectarea 
măsurilor de agromediu, în special conservarea şi îmbunătăţirea conţinutului de materie 
organică din sol care rol ameliorator asupra proprietăţilor fizice ale solurilor (tabel 6) .  

Tabelul 6 
Acţiunea ameliorativă a substanţei organice asupra unor proprietăţi fizice ale 

solurilor (Davidescu D şi colab., citat de Popescu C., 2004) 

Pe soluri nisipoase Pe soluri argiloase 
Contribuie la stabilitatea agregatelor prin 
aglomerarea fracţiunilor foarte divizate 

Contribuie la stabilitatea agregatelor prin 
fragmentarea maselor compacte în agregate 
stabile 

Măreşte capacitatea de reţinere a apei Formează complexe argilo-humice 
Protejază argila împotriva dispersiei de către 
apă 
Micşorează rezistenţa solurilor la acţinea 
mecanică 
Îmbunătăţeşte permeabilitatea pentru apă şi 
aer 

Împiedică spălarea elementelor nutritive 

Contribuie la diminuarea eroziunii solurilor 
Interacţiunea starea agrofizică a solului-plante 
Starea agrofizică a solurilor în corelaţie cu starea agrochimică, în orice situaţie 
pedoecologică se regăseşte în primă fază în producţiile realizate, ca indicator global al 
tuturor intervenţiilor antropice şi naturale asupra solului. 
În acest sens, producţiile realizate (tabelul nr. 1) în condiţiile anului 2007, în partea de 
sud a Câmpia Piteştiului şi Piemontului Getic şi în Câmpia Găvanu-Burdea, cea mai 
întinsă zonă pentru cultura mare din judeţul Argeş, evidenţiază lipsa de precipitaţii şi 
efectul secetei, distribuirea foarte neuniformă a precipitaţiilor şi efectul stării agrofizice a 
solurilor indus de secetă. 
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Tabelul nr. 7 
Tabel cu producţii realizate la unele culturi agricole în zona colinară, judeţul Argeş 

Anul 2007 

Cultura /produs 
LOCALITATEA UM 

Grâu Porumb Cartof  Legume  Lucernă  Trifoi  Fructe  
Kg/ha - 2996 15000 11800 20000 20000 3310 ALBESTI DE ARGES 

ha - 247 30 25 15 40 728 
Kg/ha - 2976 12000 11785 30250 20000 3832 

ANINOASA 
ha - 84 50 14 24 6 327 

Kg/ha - 2934 22222 43750 21111 20000 3470 
CEPARI 

ha - 455 90 40 45 70 562 
Kg/ha - 3506 10000 10800 30000 - 3450 

DOMNESTI 
ha - 85 15 10 18 - 200 

Kg/ha 2750 2997 15000 15250 30000 30000 3299 
MIHAESTI 

ha 20 307 80 20 20 20 485 
Kg/ha - 2986 15000 35300 20000 20000 3524 

VALEA IASULUI 
ha - 144 30 10 15 35 147 

Kg/ha - - 15000 16000 30000 25000 3895 
VALEA MARE PRAVAT 

ha - - 20 5 6 6 172 
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ANEXA 3 
Caracterizarea zonelor colinare din judetul Constanţa  

Privită în general, Dobrogea prezintă o mare varietate de aspecte morfologice, relieful 
actual fiind modelat continuu sub acţiunea factorilor climatici. 
Ca macroforme, relieful prezintă platouri cvasiorizontale şi culmi interfluviale largi, 
despărţite de văi care colectează apele rezultate din precipitaţii spre Dunăre. 
Ca microforme, relieful se prezintă sub forma unor versanţi slab înclinaţi şi neuniformi, 
funduri de văi în general înguste sau grinduri fluviatile pe luncă. 
Complexul de trepte de relief formate din şisturi verzi sau calcare şi loess este traversat 
de văi adînci, late, puternic aluvionate, tributare Dunării. 
Tipurile de sol au evoluat diferit în funcţie de materialele parentale sau roca subiacentă 
(loess, calcare, depozite fluviolacustre) şi nivelul pânzei freatice. 
Configuraţia reliefului şi litologică a favorizat formarea unor soluri specifice din : clasa 
protisoluri (regosoluri şi aluviosoluri), clasa cernisoluri (kastanoziomuri şi cernoziomuri) 
clasa antrisoluri (erodosoluri şi antrosoluri) şi clasa hidrisoluri (gleisoluri). 
Repartiţia în teritoriu a principalelor tipuri şi subtipuri de sol este condiţionată de  climă, 
relief şi factorii antropici.  
Cea mai mare parte a solurilor, în special în judeţul Constanţa, au o mare capacitate de 
reţinere a apei, dar în acelaşi timp sunt vulnerabile la procesul de eroziune. Eroziunea 
prin apă şi vânt se manifestă pe cca. 33% din suprafaţa agricolă a judeţului, cu riscul de 
extindere, datorită pe de o parte agresivităţii pluviale a ploilor torenţiale şi a rezistenţei 
extrem de scăzute a solurilor (având în vedere textura), cât şi defrişării perdelelor 
forestiere. 
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Terenuri afectate de eroziune în Judeţul Constanţa 
Grade de eroziune prin apă (ha %) Eroziune eoliană Suprafa 

agricolă Absentă Slabă Moderată Puternică  Nr. 
crt. Terotoriul administrativ 

Ha Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % 

1 ADAMCLISI 10272 452 14,6 4818 46,9 4520 44,0 482 4,7 - - 

2 AGIGEA 3789 3634 95,9 155 4,1 - - - - - - 
3 ALBEŞTI 14184 11276 79,5 710 5,0 2198 15,5 - - - - 
4 ALIMAN 7691 2984 38,8 3399 44,2 677 8,8 631 8,2 - - 
5 AMZACEA 12342 10220 84,8 1456 11,8 666 5,4 -  - - 
6 BASARABI 4389 1782 40,6 2199 50,1 355 8,1 53 1,2 - - 
7 BĂNEASA 7839 1928 24,6 1223 15,6 4084 52,1 604 7,7 - - 
8 BĂRĂGAN 5640 3508 62,2 2132 378,8 - - - - - - 
9 CASTELU 5386 2995 55,6 2144 39,8 247 4,59 - - - - 

10 CERCHEZU 6924 5213 75,3 1509 21,8 202 2,9 - - - - 
11 CERNAVODĂ 2982 936 31,4 1407 47,2 519 17,40 120 4,0 - - 
12 CHIRNOGENI 10714 7174 67,0 2100 19,6 1226 11,4 214 2,0 - - 
13 CIOBANU 7873 2732 34,7 3496 44,4 685 8,7 567 7,2 394 5,0 
14 CIOCĂRLIA 12848 9821 76,4 2131 16,6 896 7,0 - - - - 
15 COBADIN 17130 13002 75,9 3203 18,7 925 5,4 - - - - 
16 COGEALAC 18250 10384 56,9 5822 31,9 2026 11,1 18 0,10 - - 
17 COMANA 5604 4982 88,9 622 11,1 - - - - - - 
18 CONSTANŢA 4755 3890 81,8 713 15,0 152 3,2 - - - - 
19 CORBU 10214 5883 57,6 3503 34,3 828 8,1 - - - - 
20 COSTINEŞTI 1753 1252 71,4 501 28,6 - - - - - - 
21 CRUCEA 21213 9546 45,0 8846 41,7 1273 6,0 1548 7,3 - - 
22 CUMPĂNA 3898 3278 84,1 511 13,1 109 2,8 - - - - 
23 CUZA VODĂ 4632 2534 54,7 1885 40,7 213 4,6 - - - - 
24 DELENI 15239 3139 20,6 7406 48,6 3642 23,9 1052 6,9 - - 
25 DOBROMIR 10994 3045 27,7 3332 30,3 4101 37,3 516 4,7 - - 
26 DUMBRĂVENI 2871 1654 57,6 959 33,4 258 9,0 - - - - 
27 EFORIE 240 216 90,0 24 10,0 - - - - - - 
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Grade de eroziune prin apă (ha %) Eroziune eoliană Suprafa 

agricolă Absentă Slabă Moderată Puternică  Nr. 
crt. Terotoriul administrativ 

ha Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % 
28 FÎNTÎNELE 3994 1778 44,5 946 23,7 1270 31,8 - - - - 
29 GÂRLICIU 5461 4101 75,1 1098 20,1 262 4,8 - - - - 
30 GHINDĂREŞTI 1315 709 53,9 510 38,8 96 7,3 - - - - 
31 GRĂDINA 5967 2607 43,7 1533 25,7 1827 30,6 - - - - 
32 HÎRŞOVA 6899 1462 21,2 2408 34,9 3029 43,9 - - - - 
33 HORIA 4670 3306 70,8 1097 23,5 267 5,7 - - - - 
34 INDEPENDENŢA 16757 9283 55,4 6099 36,4 1005 6,0 370 2,2 - - 
35 ION CORVIN 8309 3083 37,1 1886 22,7 3024 36,4 316 3,8 - - 
36 ISTRIA 7933 7251 91,4 476 6,0 - - - - 206 2,6 
37 LIMANU 6482 4155 64,1 2094 32,3 233 3,6 - - - - 
38 LIPNIŢA 13878 5051 36,4 4705 33,9 3303 23,8 819 5,9 - - 
39 LUMINA 3890 2622 67,4 1101 28,3 167 4,3 - - - - 
40 MANGALIA 3597 2392 66,5 1032 28,7 173 4,8 - - - - 
41 MERENI 6142 3833 62,4 2045 33,3 264 4,3 - - - - 
42 MEDGIDIA 6891 3942 57,2 2012 29,2 937 13,6 - - - - 
43 KOGĂLNICEANU 13970 9402 67,3 3478 24,9 1090 7,8 - - - - 
44 M. VITEAZU 9214 3999 43,4 3501 38,0 1714 18,6 - - - - 
45 MIRCEA VODĂ 5961 3374 56,6 1657 27,8 930 15,6 - - - - 
46 NEGRU VODĂ 14838 11826 79,7 2344 15,8 668 4,5 - - - - 
47 N.BĂLCESCU 13775 8279 68,1 4546 33,0 950 6,9 - - - - 
48 NĂVODARI 1751 1264 72,2 303 17,3 184 10,5 - - - - 
49 OLTINA 6897 2510 36,4 2504 36,3 1076 15,6 807 11,7 - - 
50 OSTROV 10930 3738 34,2 4153 38,0 2251 20,6 788 7,2 - - 
51 OVIDIU 6618 3898 58,9 2104 31,8 616 9,3 - - - - 
52 PANTELIMON 12393 6729 54,3 2144 17,3 3420 27,6 100 0,8 - - 
53 PECINEAGA 5138 3874 75,4 1099 21,4 165 3,2 - - - - 
54 PEŞTERA 17049 10741 63,0 4415 25,9 1654 9,7 239 1,4 - - 
55 POARTA ALBĂ 4694 3370 71,8 1122 23,9 202 4,3 -  - - 
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Grade de eroziune prin apă (ha %) Eroziune eoliană Suprafa 

agricolă Absentă Slabă Moderată Puternică  Nr. 
crt. Terotoriul administrativ 

ha Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % 
56 RASOVA 7558 1512 20,0 3341 44,2 2555 33,8 150 2,0 - - 
57 SALIGNY 2728 1871 68,6 758 27,8 99 3,6   - - 
58 SARAIU 10850 7519 69,3 2148 19,8 1161 10,7 22 0,2 - - 
59 SĂCELE 12204 7896 64,7 3466 28,4 842 6,9 - - - - 
60 SEIMENI 6959 4147 59,6 2505 36,0 306 4,4 - - - - 
61 SILIŞTEA 6788 3896 57,4 2111 31,1 760 11,2 21 0,3 - - 
62 TECHIRGHIOL 2261 1537 68,0 509 22,5 215 9,5 - - - - 
63 TÂRGUŞOR 7882 3854 48,9 2467 31,3 1561 19,8 - - - - 
64 TOPALU 6379 5046 79,1 816 12,8 517 8,1 - - - - 
65 TOPRAISAR 12444 9632 77,4 2464 19,8 348 2,8 - - - - 
66 TORTOMANU 9388 6234 66,4 2403 25,6 751 8,0 - - - - 
67 TUZLA 4812 2988 62,1 1506 31,3 318 6,6 - - - - 
68 VALU TRAIAN 5487 4126 75,2 1196 21,8 165 3,0 - - - - 
69 VULTURU 6591 3684 55,9 2518 38,2 389 5,9 - - - - 
70 23 AUGUST 6534 4528 69,3 1496 22,9 510 7,8 - - - - 

 TOTAL JUDEŢ 563944 324509 57.5 158322 28.1 71076 12.7 9437 1.6 599 0.1 
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După cum se ştie, judeţul Constanţa se caracterizează printr-un climat temperat continental, cu 
nuanţe maritime, pontice şi mediteraneene. 
Dacă din punct de vedere termic, se înregistrează valori deosebit de favorabile pentru toate 
speciile cultivate, nu acelaşi lucru putem spune despre cantitatea de precipitaţii. Caracteristic 
acestei zone sunt cantităţile mici de precipitaţii dar şi neuniformitatea  acestora pe întreaga 
perioada de vegetaţie.  
În această zonă clima este caldă şi uscată, cu temperaturi medii anuale mai mari de 10OC. 
Suma precipitaţiilor medii anuale este de 300-550mm, neuniform repartizate pe întreaga 
perioadă a anului, faţă de 600-800mm înregistraţi în alte regiuni ale ţării. 
 Particularitatea climatică distinctă a Dobrogei este frecvenţa fenomenului de secetă, care se 
formează pe fondul celor mai reduse cantităţi de precipitaţii atmosferice de pe teritoriul 
României. 
Studiile efectuate de numeroşi oameni de ştiinţă duc la concluzia că Dobrogea se distinge prin 
cel mai mare număr de ani agricoli uscaţi (89%) iar în Dobrogea de Sud (jud. Constanţa) sunt 
cele mai lungi perioade de secetă din România. 
Anul agricol 2006-2007, încă de la început a fost un an secetos, ceea ce a ridicat mari probleme 
pentru agricultorii din zonă în ceea ce priveşte conservarea apei în sol. 
Nu acelaşi lucru putem spune despre anul agricol 2007-2008, care aşa cum reese din datele 
prezentate în tabelul 1, pare a fi un an mai bun, cu cantităţi mai mari de precipitaţii în toate 
zonele judeţului.  

Tabelul 2 
Cantităţile de precipitaţii înregistrate în jud. Constanţa în perioada 

                           oct. 2007 – 10 mai 2008.              

L U N  A Nr. 
crt. Staţia meteo 

X XI XII I II III IV V 
1 Hîrşova 63,1 54,6 41,6 2,4 2,2 13,6 50,0 23,0 
2 Valu lui Traian 78,0 80,0 50,9 20,8 0,9 33,6 128,8 49,3 
3 Băneasa  56,0 107,5 65,0 7,0 0,0 38,0 114,0 80,5 

O altă caracteristică a climatului dobrogean cu impact negativ asupra solului o constituie 
torenţialitatea ploilor.  
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Fig. 2. Modelarea microreliefului sub acţiunea factorilor climatici  

După cum se observă relieful actual este modelat continuu sub acţiunea factorilor climatici, dar 
şi umani.  

Densitatea la răsărire 

Din observaţiile şi determinările efectuate, în diferite zone ale judeţului, privind densitatea la 
răsărire,în acest an agricol, aceasta a variat între 240 pl/m2 până la 458 pl/m2, variaţii datorate în 
mare parte agrotehnicii aplicate, nu umidităţii din sol. 
Valori mici s-au înregistrat în general în zona Hîrşova-Dorobanţu, unde gradul mare de 
îmburuienare (terenurile nu au fost lucrate mulţi ani şi s-au dezvoltat buruieni rapace: Sorghum 



 82

halepense, Xanthium sp Erigeron canadensis) şi seceta din anul anterior a îngreunat efectuariea 
lucrărilor solului.  

Densitatea la răsărirea a grâului în diferite zone ale judeţului Constanţa 

Localitatea Punct 1 Punct 2 Punct 3 Punct 4 Punct 5 
Hîrşova - Dorobanţu 240 264 430 453 526 
Valu lui Traian 458 490 510 536 550 
Cobadin - Băneasa 490 505 430 547 522 

 

 

 

 
 

Fig. 3. Gradul de răsărire al plantelor în 2008.  

 
In ceea ce priveşte gradul de acoperire, în acest an, condiţiile climatice au favorizat dezvoltarea 
tuturor plantelor de cultură, în tot judeţul. 
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