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INTRODUCERE 
 

Caracterul particular al complexelor sportive destinate practicării fotbalului, 

constă, în principal, în importanţa terenului de joc. Dimensiunile ideale pentru acesta 

sunt considerate 125m/85m (FIFA Quality Concept for Football Turf, 2009, 2010). În 

ceea ce priveşte terenurile de fotbal, o importanţă deosebită o are calitatea terenului 

de joc. Un aspect important, în acest context, este legat de opțiunea legată de natura 

gazonului plasat pe teren, respectiv gazon natural, sau artificial, în funcţie de 

posibilităţile materiale existente, dar, mai ales, ţinându-se cont de avantajele şi 

dezavantajele utilizării fiecăruia dintre acestea (ANDERSON ŞI COL., 2006; EKSTRAND 

ŞI COL., 2006; RENNIE ŞI COL., 2015). 

 

1. Graminee utilizate pentru popularea gazonului  
terenurilor de fotbal  
 

Conform Dicționarului Explicativ al Limbii Române (http://www.archeus.ro/ 

lingvistica/CautareDex?query=GRAMINEE), gramineele (fr. graminée) sunt o „familie 

de plante erbacee (rar lemnoase), monocotiledonate, cu rădăcina fasciculată, cu tulpina 

formată din noduri şi internoduri, cu inflorescența în formă de spic”.  Acestea au o serie 

de caracteristici, care stau la baza utilizării lor, ca specii de gazon, în general şi ca specii 

specifice, unele dintre ele, pentru gazonul cultivat în terenurile de fotbal. Cele mai 

importante particularităţi ale gramineelor sunt redate, însă, de cerinţele de dezvoltare 

şi de cele faţă de factorii de vegetaţie. 

 

2. Inputuri tehnologice utilizate pentru asigurarea  
echilibrului optim al apei, la nivelul gazonului  
de fotbal 

 

În domeniul îmbunătăţirilor funciare, au fost realizate, de-a lungul timpului, studii 

referitoare la o serie de probleme stringente ale domeniului. Astfel, printre obiectivele 

cercetărilor efectuate de-a lungul timpului, se pot enumera aspecte referitoare la 

asigurarea regimului hidric optim al culturilor, în general şi al gazonului, în particular 

(DÎRJA, 2004; ONCIA SILVICA, 2004; DÎRJA ŞI BUDIU, 2009). 

 

http://www.archeus.ro/%20lingvistica/
http://www.archeus.ro/%20lingvistica/
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3. Obiective urmărite  
 

        Obiectivele tezei de doctorat constau în: 

 Studiul evoluţiilor climatice in situ în perioada experimentală, 2014 – 2015 

 Evidenţierea interacţiunilor dintre factorii climatici cu importanţă în stabilirea 

echilibrului hidric al solului, în arealul experimental 

 Adoptarea măsurilor adecvate realizării echilibrului apei în sol 

 Ierarhizarea factorilor care influenţează bilanţul apei în sol  

 Identificarea soluţiilor necesare asigurării echilibrului   apei în sol 

 Formularea de recomandări în vederea asigurării  regimului hidric optim al 

gazonului terenurilor de fotbal  în condiţii pedo-climatice specifice 

 

4. Particularităţile mediului în care a avut loc        

     experimentarea 
Experimentele s-au desfăşurat în condiţiile pedo-climatice ale Transilvaniei, 

luându-se în considerare particularităţile amplasamentului stadioanelor de fotbal din  

localităţile Turda, judeţul Cluj şi Ungheni judeţul Mureş. Stadionul Municipal Arieşul 

Turda este localizat pe strada Stadionului  (Fig. 4.2) având o capacitate de 10.000 de 

locuri. Stadionul Unirea Ungheni este localizat în Ungheni, str. Gării, nr. 60 (Fig. 4.4); 

are o capacitate de 2000 locuri. 

 

5. Material şi metodă 
 

Cercetările efectuate în vederea identificării soluţiilor optime de întreţinere a 

gazonului stadioanelor, prin lucrări specifice de irigare şi/sau drenaj datorită faptului 

că au vizat, în mod particular stadioanele din Turda, judeţul Cluj şi Ungheni, judeţul 

Mureş, au abordat o metodologie adaptată specificului pedo-climatic al Transilvaniei. 

Astfel, s-a adoptat un protocol experimental ce implică următoarele componente: 

documentarea bibliografică, experimentarea şi observaţia directă şi prin măsurători. 

 

5.4. Metode de executare a experiențelor 
Abordarea metodologiei specifice documentării bibliografice s-a realizat de o 

manieră critică, proprie cercetării ştiinţifice, cu scopul analizei stadiului actual al 

cunoștiințelor privind asigurarea unui regim optim de funcţionare al gazonului 

stadioanelor prin furnizarea adecvată a regimului hidric necesar, în strânsă conexiune 

cu factorii climatici locali şi specificul pedologic al zonei vizate. 
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5.5. Observații şi determinări efectuate 

Observaţiile directe s-au referit la starea gazonului, în evoluţie, din punct de 

vedere al asigurării pentru amestecul de specii vegetale constituit din Lolium perenne 

şi Poa pratensis, a aportului de substanţe nutritive şi al sănătăţii (apariţia buruienilor, 

dăunătorlor etc.), gradului de aerare şi păstrării înălţimii optime. Determinările 

efectuate au implicat monitorizarea factorilor climatici cu importanţă în asigurarea 

regimului hidric optim de funcţionare al gazonului celor două stadioane, respectiv 

temperatura, regimul pluviometric. În vederea stabilirii regimului hidric optim în sol, 

calculul limitelor rezervelor de apă s-a realizat, conform metodelor matematice 

consacrate (DÎRJA, 2004). Din punct de vedere al metodologiei statistice s-a optat 

pentu utilizarea programului STATISTICA v.8.0 for Windows.  

 

6. Rezultate şi discuţii 
Regimul hidric necesar întreţinerii gazonului, la nivelul stadioanelor Municipal 

Arieşul Turda şi Municipal Ungheni, este strict interconectat cu regimul climatic zonal, 

neputând fi analizat decât în urma studiului evoluţiei factorilor de mediu implicaţi în 

acest proces, respectiv temperatura, regimul precipitaţiilor, umiditatea atmosferică, 

precum şi regimul eolian. 

     

 

6.1. Regimul climatic în perioada experimentală 
Analiza regimului climatic în perioada experimentală este redată atât pentru 

Stadionul Municipal Turda (Fig. 1), căt și pentru Stadionul Unirea Ungheni (Fig. 2). 

 

6.2. Interacţiunea factorilor climatici în perioada  

        experimentală 2014 – 2015 

 
Dată fiind importanţa factorilor climatici reprezentaţi de temperatură, 

umiditatea atmosferică, regimul precipitaţiilor şi al mişcărilor eoliene, în asigurarea 

unui regim hidric corespunzător funcţionării optime a gazonului atât la nivelul 

Stadionului Municipal Arieşul Turda, cât şi la cel al Stadionului Unirea Ungheni, se 

impune cunoaşterea gradului de interacţiune dintre aceştia, atât la nivelul arealului 

experimental, cât şi în cadrul mai larg al oraşului Turda, respectiv Ungheni. 

Această analiză vizează atât în perioada experimentală corespunzătoare lunilor 

aprilie – septembrie (2014 - 2015),  cât şi raportat la un interval temporar mai larg, de 

la climatologia anilor 2014 şi 2015, până la cea corespunzătoare perioadei ultimilor 10 

ani, respectiv 2006 – 2015. 
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a. Evoluţia comparativă a regimului termic (°C) b. Evoluţia comparativă a precipitaţiilor (mm) 

  
c. Evoluţia comparativă a umidității (%) d. Evoluţia comparativă a regimului eolian (m/s) 
Var 1 – regimul anual mediu; Var 2 – regimul anual mediu al perioadei experimentale; Var 3 – regimul anual 

mediu, 2006-2014 

 
Fig. 1. Evoluţia comparativă a regimului climatic  în perioada 2006-2015 în Stadionul Municipal Turda 
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a. Evoluţia comparativă a regimului termic (°C) b. Evoluţia comparativă a precipitaţiilor (mm) 

  
c. Evoluţia comparativă a umidității (%) d. Evoluţia comparativă a regimului eolian (m/s) 
Var 1 – regimul anual mediu; Var 2 – regimul anual mediu al perioadei experimentale; Var 3 – regimul anual 

mediu, 2006-2014 

 

Fig. 2. Evoluţia comparativă a regimului climatic în perioada 2006-2015 în Stadionul Unirea Ungheni 
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6.3.1. Soluţii tehnologice de asigurare a echilibrului apei în sol, 

            în Stadionul Municipal Arieşul Turda 

 

 

În cazul Stadionului Municipal Arieşul Turda, stabilirea regimului optim de 

umiditate s-a realizat ţinându-se cont de tipul de sol şi valorile densităţii aparente, a 

coeficienţilor de ofilire şi de câmp, la adâncimea de 60 cm (Tabelul 1).  
 

 

Tabelul 1 

 

Caracteristicile solului pe terenul de fotbal al Stadionului Municipal Arieşul Turda 

 

Specificare Valoare  

Tipul de sol Luvosol 

Densitatea aparentă (kg/m3) 1,16 

Capacitatea de câmp (%) 32  

Coeficientul de ofilire (%) 13 

Adâncimea (m) 60 

 

 

La asigurarea echilibrului hidric al 

solului pe care este cultivat gazonul 

terenului de fotbal la nivelul Stadionului 

Municipal Arieşul Turda, rezerva iniţială de 

apă a solului contribuie în proporţie de 

50% (Fig. 3).  

Ceilalţi doi factori implicaţi, 

contribuie într-o proporţie egală, respectiv 

25% fiecare, în procesul de implementare a 

inputului tehnologic reprezentat de irigaţii, 

în situl experimental, în condiţiile în care 

aportul pluviometric zilnic este inferior 

mediei de 2 mm.  

Din reprezentarea grafică, mai 

rezultă, şi faptul că în condiţiile pedo-

climatice specifice zonei în care este 

amplasat Stadionul Municipal Arieşul 

Turda, aplicarea irigaţiilor este influenţată 

negativ de rezerva iniţială de apă a solului, 

în timp ce rezerva finală de apă a solului şi 

cea a evapotranspiraţiei reale favorizează 

aplicarea normei de irigare (Fig. 3). 

Var31–rezerva iniţială de apă a solului; Var32–rezerva finală de 

apă a solului, m3/ha; Var33–evapotranspiraţia reală, m3/ha 

Fig. 3. Regimul de irigare în funcţie de 

interdependenţele dintre rezerva iniţială de apă a 

solului, rezerva finală de apă a solului şi 

evapotranspiraţia reală a gazonului, 

în Stadionul Municipal Arieşul Turda, 2014–2015 

mI(m3/ha)  =  -1563,93 – 1,535 Ri/Ri (m3/ha)  +    
+  0,627Rf/Rf (m3/ha)  + 0,776 ETR/RET(m3/ha)   

RS = 0,788, R2 = 0,621 
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6.3.2. Soluţii tehnologice de asigurare a echilibrului apei în sol, 

            în Stadionul Unirea Ungheni 

 

 

Analizarea celui de-al doilea areal experimental luat în considerare în cazul 

prezentei teze de doctorat, respectiv terenul de fotbal al Stadionului Unirea Ungheni a vizat, 

de asemenea, stabilirea regimului optim de umiditate. (Tabelul 2).  
 

 

Tabelul 2 

Caracteristicile solului pe terenul de fotbal al Stadionului Unirea Ungheni 

Specificare Valoare  

Tipul de sol Luvosol 

Densitatea aparentă (kg/m3) 1,16 

Capacitatea de câmp (%) 32  

Coeficientul de ofilire (%) 13 

Adâncimea (m) 70 

 

 

 

 

Luându-se în calcul rezerva 

iniţială de apă a solului, rezerva finală de 

apă a solului (, precum şi pe baza 

valorilor proprii evapotranspiraţiei 

reale, reprezentarea tridimensională a 

interdependenţei dintre cele trei 

componente menţionate, indică 

proporţia în care variabilele menţionate 

contribuie, de o manieră predictibilă, la 

aplicarea drenajelor în arealul 

experimental (Fig. 4).  

Din reprezentarea grafică, mai 

rezultă, conform dreptei de regresie şi 

faptul că în condiţiile pedo-climatice 

specifice zonei în care este amplasat 

Stadionul Unirea Ungheni, aplicarea 

drenajelor şi evapotranspiraţia reală 

influenţează negativ, iar rezerva iniţială 

de apă a solului favorizează pozitiv 

aplicarea drenajelor, la valori medii 

zilnice ale precipitaţiilor, care depăşesc 

2,5 mm  (Fig. 4). 

Var31–rezerva iniţială de apă a solului; Var32–rezerva finală de apă 

a solului, m3/ha; Var33–evapotranspiraţia reală, m3/ha 

Fig. 4. Regimul de irigare în funcţie de 

interdependenţele dintre rezerva iniţială de apă a 

solului, rezerva finală de apă a solului şi 

evapotranspiraţia reală a gazonului, 

în Stadionul Municipal Arieşul Turda, 2014–2015 

dI(m3/ha)  =  3507,672 – 1,535 Ri/Ri (m3/ha)  +    
+  0,627Rf/Rf (m3/ha)  - 0,776 ETR/RET(m3/ha)   

RS = 0,731, R2 = 0,535 
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7. Concluzii şi recomandări 
Studiile noastre demonstrează faptul că în Stadionul Municipal Arieşul 

Turda, conform condiţiilor pedo-climatice caracterizate de un regim pluviometric 

redus şi implicit de un deficit de apă în sol, se impune practicarea irigaţiilor în ambii 

ani experimentali, adoptându-se o normă de irigare egală 440 m3/ha/lună, în anul 

2014 fiind necesară administrarea acesteia timp de 4 luni, corespunzător unui volum 

total de 1760 m3/ha, iar în anul experimental 2015, timp de 3 luni corespunzător unui 

volum total de 1320 m3/ha. Tehnologic, s-a optat pentru un sistem de irigaţii prin 

aspersiune, respectiv sisteme de microaspersiune, ce implică utilizarea unui complex 

de 5 microaspersoare, care au capacitatea, ca în stare de funcţionare, să asigure 

necesarul de apă întreţinerii în condiţii optime a gazonului terenului de fotbal. 

În situl experimental reprezentat de Stadionului Unirea Ungheni, condiţiile 

pedo-climatice, sunt caracterizate de un regim pluviometric abundent, ceea de a impus 

practicarea drenajelor în ambii ani experimentali, cantităţile de apă necesare a fi 

drenate fiind diferite atât de la o lună la alta, cât şi de la un an la altul. În anul 

experimental 2014, în vederea sigurării unui regim hidric optim s-a impus drenarea 

unui volum de 473,20 m3/ha, timp de trei luni, respectiv 110,80 m3/ha în luna iulie, 

120,60 m3/ha în luna august şi 121,20 m3/ha în luna septembrie. O cantitate mai mică, 

a fost însă necesară a fi drenată în anul experimental 2015, corespunzând volumului de 

206,40 m3/ha, respectiv 115,60 m3/ha în luna mai, 55,20 m3/ha în luna iunie şi 35,60 

m3/ha în luna iulie. Au fost utilizate, în ambii ani experimentali 4 drenuri absorbante 

din material PVC, cu diametru minim al drenului egal cu 40 mm, debitul specific de 0,5 

l/s/ha şi debitul colectat egal cu 0,000132 m3/s, la lungimea drenului absorbant de 

132 m şi o capacitate lunară de drenare egală cu 34,20 m3/lună, şi distanţa dintre 

drenuri egală cu 20 m. În condiţiile pedoclimatice date, s-a optat pentru un dren 

colector, din azbociment, cu diametrul de 80 mm, debitul de 0,003024 m3/s şi 

lungimea de 5000 m   

 

Recomandări în vederea integrării datelor experimentale în practică  

În vederea unei bune mentenanţe a trenurilor de fotbal, se recomandă, anual, 

o analiză a previziunilor meteorologice pentru perioada de vegetaţie a gazonului 

natural, respectiv intervalul lunar aprilie – septembrie, prin includerea cu 

preponderenţă a datelor referitoare la temperatură, aport pluviometric, umiditate 

atmosferică şi viteza vântului. De asemenea, se recomandă ca acest demers să nu se 

limiteze doar la colectarea datelor disponibilile, ci şi la coroborarea acestora, în 

vederea previzionării interacţiunilor complexe dintre ele, făcându-se uz de portofoliul 

metodologic statistic evidenţiat în cadrul tezei de doctorat. 

Pentru aplicarea adecvată, cantitativ şi temporal, a tipului de input tehnologic 
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menit să asigure echilibrul hidric în sol (irigaţii şi/sau drenje), la nivelul gazonuli 

terenurilor de fotbal, se recomandă, modelarea evoluţiilor de mediu, prin cuantificarea 

contribuţiei factorilor identificaţi ca având rol semnificativ asupra pocesului (rezervele 

iniţială şi finală de apă a solului, evapotarnspiraţia reală), în interconexiune cu acele 

componente climatice care sunt considerate a avea implicaţii directe în evoluţia lor 

(temperatură, regim pluviometric, umiditate atmosferică şi viteza vântului). 
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