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1. Conținut de apă disponibil (nFK) 
Un factor decisiv în alimentarea cu apă a plantelor este 
conținutul de apă disponibil în zona în care se află rădăcinile 
plantelor (nFK – acronimul folosit în limba germană pentru 
conținutul de apă disponibil).  

 

nFK: nisip<argilă<șlam<lut 
 

Dacă conținutul de apă din sol în zona rădăcinilor plantelor 
este de cca. 50% din nFK (conținutul utilizabil de apă) există 
riscul apariției problemelor în alimentarea cu apă a 
plantelor.  
De aceea pentru a evita deshidratarea plantelor și astfel 
pierderea recoltei în practică se obișnuiește să măsoare 
umiditatea din sol.  
 

2. Măsurarea umidității din sol 
În principiu măsurarea umidității solului este o sarcină 
dificilă, deoarece există diferiți factori care pot distorsiona 
măsurătoarea, precum tipul de sol, structura solului, 
volumul porilor (capacitatea de absorbție), conținutul de 
materiale organice, densitatea substratului, cavitățile goale 
din sol, temperatura și conținutul de sare.  
Unul dintre procedeele folosite în măsurarea umidității 
solului este măsurarea conductibilității electrice între doi 
electrozi încorporați într-un bloc de ghips. Acest tip de 
măsurătoare capacitivă se bazează pe modificări ale 
capacității electrice a solului, ce sunt determinate de 
conținutul de apă al solului. Un alt senzor determină 
umiditatea solului pe baza reflexiei unei radiații infraroșu 
transmisă (adică o măsurătoare optoelectronică).  
Pentru a determina umiditatea din sol este de ajuns să 
analizați greutatea sau să măsurați tensiunea de absorbție a 
solului 
Cu toate acestea nu toate aceste metode de măsurare 
menționate mai sus pot fi aplicate în practică.  

 

3. Măsurarea tensiunii de absorbție  
Valoarea tensiunii de absorbție reprezintă o metodă directă 
de determinare a conținutului de apă din sol și de aceea 
această măsurătoare este un important parametru fiziologic 
al plantelor.   
Tensiunea de absorbție este forța cu care apa este 
menținută în sol, respectiv rămâne la dispoziția plantelor. 
Această forță trebuie să fie exercitată de rădăcinile plantelor 
pentru a putea astfel absorbi apa. Un rol decisiv în crearea 
acestei forțe este jucat de porii și capilarele fine din sol.  
Tensiunea de absorbție este calculată cu ajutorul 
tensiometrului. Celula cu pori a tensiometrului folosește 
acțiunea capilarelor pentru a transporta apa în exterior spre 
solul uscat, adică se folosește de capilaritate pentru a 
transporta apa din interior spre exterior astfel încât în tubul 
închis se formează o presiune negativă. Această presiune 
negativă este un indicator pentru umiditatea din sol și ea 
poate fi afișată cu un manometru sau poate fi folosită direct 
pentru un operație de comutare. Cea mai folosită unitate de 
măsură este hPa (hectopascali): 1 hPa = mbar = 1 cm 
coloana de apă.  
Un tensiometru măsoară conținutul de apă disponibil pentru 
plante, iar măsurătoarea este realizată exact acolo unde 
crește planta respectivă. Spre deosebire de aparatele 
electrice de măsură un tensiometru nu are nevoie de 
calibrare, ceea ce reprezintă un avantaj. Măsurătorile se fac 

independent de conținutul de sare (de ex. sărurile din 
îngrășământul natural) din sol sau substrat.  
Valoarea tensiunii de absorbție crește dacă solul sau 
substratul este mai arid. Dacă umiditatea din sol crește, 
atunci scade și valoarea tensiunii de absorbție. Condiția de 
bază pentru o reacție rapidă la măsurători din partea 
tensiometrului este contactul intens și ferm cu substratul.  
Un tensiometru funcționează și în aer uscat prin evaporarea 
la nivelul celulei cu pori. De aceea aparatul poate măsura 
umiditatea și în substraturi foarte puțin dense sau rugoase. 
Contactul redus cu suprafața și numărul mai mare de cavități 
de aer determină valori specifice pentru tensiunea de 
absorbție.  
Cele mai bune măsurători ale tensiunii de absorbție se obțin 
în cazul substraturilor minerale, ca de ex. „Seramis”.  
Deoarece contra-absorbția nu se face 100%, apa umplută 
este consumată la nivel minim. Măsurătorile continue în 
medii uscate vor duce la golirea lentă a tensiometrului. Dar 
dacă tensiometrul este folosit în soluri umede, aparatul de 
măsură aproape că nu va necesita niciun fel de efort în 
mentenanță.  
Un tensiometru realizează măsurători punctuale, adică nu 
măsoară umiditatea solului pentru regiuni întinse. De aceea 
este foarte important să alegeți locul de măsurare 
reprezentativ pentru întreaga regiune.  
 

4. Instrucțiuni privind utilizarea 
tensiometrului 

 4.1 Operații pregătitoare  
Celula poroasă uscată a aparatului se introduce în apă o 
perioadă lungă de timp pentru a permite astfel eliminarea 
aerului rezidual din celulă. Orice bulă de aer încorporată în 
aparat poate influența în mod negativ măsurătorile 
tensiometrului.  
Nu atingeți celula poroasă a tensiometrului cu degetele 
(stratul de grăsime de la suprafața degetelor) pentru a evita 
astfel contaminarea sa.  
 
 4.2 Umplerea 
Deșurubați manometrul și umpleți tubul din plexiglas până la 
filet. Folosiți apă curată de la robinet, care nu este prea dură 
și care nu conține fertilizatori. Nu este nevoie neapărat de 
apă distilată, dar acest tip de apă previne apariția 
depunerilor în timpul depozitării.  
Apa bogată în oxigen poate determina la început formarea 
unui număr mare de bule de aer din cauza creșterii presiunii 
negative. Acest lucru nu indică însă o problemă cu 
etanșeitatea. O soluție pentru această situație este folosirea 
unei ape ce a fost inițial fiartă.  
 
 4.3 Închiderea 
Așezați manometrul cu inelul de etanșare și nu strângeți 
prea tare! Dacă strângeți în exces garnitura va avea de 
suferit! După ce simțiți prima rezistență la nivelul filetului 
mai strângeți numai cca. ¼ dintr-o rotire! 
Înainte de a reînchide aparatul trebuie să curățați cu grijă 
suprafețele de etanșare ale produsului!  
Atenție: marginea superioară a filetului din plastic poate fi 
distrusă de obiectele dure, ceea ce va influența în mod 
negativ etanșeitatea.  
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 4.4 Introducerea în sol  
Condiția de bază în absorbția rapidă a apei de către celula 
poroasă este contactul ferm cu substratul sau solul. De 
asemenea, în zona respectivă trebuie să existe un grad 
oarecare de umiditate, căci dacă substratul sau solul sunt 
absolut uscate tensiometrul va avea dificultăți serioase în 
realizarea măsurătorilor.  
 
 4.5 Plante de ghiveci și substraturi 
Dacă substratul este foarte puțin dens tensiometrul poate fi 
înfipt direct, fără a fi nevoie de găurire. În acest sens apăsați 
substratul în părțile laterale ale tensiometrului pentru a-l 
fixa în pământ. Nu scuturați tubul tensiometrului pentru a 
nu se forma cavități de aer la nivelul celulei cu pori.  
Pentru plantele cultivate în aer liber și substraturile 
penetrate de o rețea importantă de rădăcini recomandăm să 
găuriți prima dată solul. În acest fel celula cu pori nu va fi 
expusă la presiune excesivă. Fără presiune în partea laterală 
a produsului! Pericol de spargere!  
Adâncimea de îngropare și astfel lungimea tensiometrului 
depind de gradul dorit pentru monitorizarea umidității. 
Manometrul și partea superioară a tubului din plexiglas 
trebuie să iasă din substrat maxim 10 cm.  
 
 4.6 Culturi în sol  
În mod normal este nevoie să realizați găuri înainte a înfige 
în sol tensiometre lungi. În acest sens puteți folosi de ex. o 
tijă pentru găurire (sampler de ex. nr. art. 5014), diametrul 
25 mm. Dacă solul este moale, atunci celula cu pori poate fi 
presată direct în ultima parte a găurii (presați numai în plan 
vertical, altfel există riscul de spargere!). Dacă solul este dur 
acesta trebuie umezit cu noroi până la umplerea părții 
superioare a găurii din sol.  
Adâncimea de înfigere depinde de tipul de măsurătoare, 
eventual în relație cu zona în care se află rădăcinile. 
Tensiometrul trebuie să iasă din sol numai cca. 10 cm astfel 
încât coloana de apă să poată fi verificată. Dacă tensiometrul 
iese din sol prea mult, atunci oscilațiile de temperatură vor 
influența măsurătorile (erori în măsurare, modificarea 
punctului de comutare și consum mare de apă).  
 
 4.7 Alimentarea  
În timpul funcționării un tensiometru folosește apă, 
deoarece tensiunea de absorbție apare ca urmare a 
distribuirii apei, cu pierderi minime din cauza contra-
absorbției, în special dacă crește volumul de aer din tub. 
Cantitatea mai mare de aer determină o viteză mai mică de 
reacție a tensiometrului și măsurători mai puțin precise.  
Din acest motiv este nevoie de inspecția regulată a 
tensiometrului și de reumplerea sa cu apă de câte ori este 
nevoie. Recomandăm alimentarea cu apă a tensiometrului 
dacă coloana de aer este de cca. 10 cm, chiar dacă viteza de 
reacție a aparatului nu reprezintă un factor important atunci 
când se lucrează cu produsul direct pe câmp.  
Tensiometrele neetanșe dispun de o tensiune de absorbție 
mai mică și o pierdere semnificativă de apă după 1 -2 zile. În 
acest caz verificați șuruburile și fileturile pentru a descoperi 
urme de contaminare sau deteriorări. Dacă nu există nimic 
suspect continuați cu verificarea celulei cu pori.  
 
 4.8 Întreținerea 
Pentru a îndepărta depunerile mecanice de pe tubul 
tensiometrului folosiți o perie pentru eprubete (diametrul 

max. 20 mm).. Depunerile ultra rezistente pot fi eliminate cu 
o soluție de acid citric 1%. Suprafața poroasă poate fi 
curățată și reîmprospătată cu o bucată de hârtie abrazivă 
fină (rugozitate 320), dar numai dacă este uscată.  
Atenție: Evitați neapărat contactul suprafeței cu pori cu 
substanțele grase și uleioase, precum și cu vopseaua.  
Pentru regenerarea permeabilității suprafeței cu pori 
scufundați tensiometrul pentru o perioadă prelungită de 
timp în apă distilată. Experiența a demonstrat că 
permeabilitatea suprafeței cu pori scade în timp, în special 
dacă aparatul este utilizat în zone cu fertilizare intensă. 
Depozitați tensiometrul numai în medii uscate.  
Tensiometrul poate să rămână în sol pe durata iernii. În 
acest caz însă trebuie să deschideți capacul cu filet şi să 
deșurubați manometrul, astfel încât să se poată scurge orice 
rest de apă. Pentru măsurători de-a lungul unui an întreg 
folosiți adâncimi de măsurare care nu sunt supuse riscului de 
îngheț.  
 

5. Valori tipice pentru tensiune de absorbție 
Substrat tip turbă 
5...10 mbari saturat 

 prea umed 
20...40 hPa foarte umed spre umed (umiditate de la 

covorașe pentru irigare) 
50...120 hPa umed spre puțin umed (umiditate în 

substrat turbă) 
150...200 hPa uscat spre foarte uscat (umiditate în 

substrat turbă) 
 

Regula de bază: Valori ale tensiunii de absorbție între 80 și 
100 hPa reprezintă valori care sugerează necesitatea irigării 
pentru culturi normale în substrat tip turbă. În cazul unor 
măsuri speciale (faze de ariditate) se ține cont de valori 
corespunzător mai mari.  
 

 
   
 
 

 
 
 



 

4 | w w w . g e r m a n e l e c t r o n i c s . r o  

 
 

 
Regula de bază: Cu cât recolta agricolă comparativă pentru 
sol este mai mică, cu atât mai repede este nevoie de irigații.  

 
nFK: conținutul disponibil de apă 
WP: punct de ofilire 
FK: conținut de apă  

 
Tip de sol Cultură comparativă Irigare aspersor 
Nisip fin   20 – 30  -45 la -70 cbar 
Nisip ușor argilos  30 – 40  -65 la -85 cbar 
Nisip argilos  peste 40  peste -80 cbar 
Argilă cu nisip  

 
 

Din exemplele de mai sus se poate vedea că solul nisipos 
conține o cantitate foarte mare de zone poroase (peste 50 
µm), În aceste zone apa se pierde relativ repede prin 
scurgeri subterane. De aceea numai cca. 11% din volum 
poate fi considerat conținut disponibil de apă (care poate fi 
folosit de rădăcinile plantelor). Situația este complet diferită 
în cazul solului argilos, unde conținutul de apă este de 2x 
mai mare.  
De aceea în scopul irigării solurile diferite determină valori 
diferite ale tensiunii de absorbție.  

 
 
 

6. Accesorii, date tehnice și imagini  
Articol 8001 tensiometru clasic cu manometru 
Articol 8075 tensiometru digital cu senzor de presiune 
Articol 8065 garnitură de schimb 10 buc. 
Articol 8066 garnitură plată de schimb 10 buc.  


