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INTRODUCERE 

 

Una dintre cele mai mari sfidǎri ale lumii contemporane este încǎlzirea globalǎ, 

fenomen ce a fost sesizat încǎ de la începutul secolului trecut. Ca parte integrantǎ a 

mediului ambiental, agricultura şi-a adus aportul ei la cele 0,6oC cu cât a crescut 

temperatura globalǎ în ultimii 150 ani. Terenurile degradate sunt o sursǎ de pierdere a 

carbonului din sol, într-o mǎsurǎ mai mare sau mai micǎ, în funcţie de sol, de anotimp şi 

mai ales de stadiul de degradare al solurilor. Într-o anumitǎ mǎsurǎ managementul solului 

la ora actualǎ se suprapune peste managementul carbonului, care trebuie sǎ fie reţinut în 

sol, dar mai ales în plante. 

Prin tehnologia agricolǎ folositǎ, mecanizarea, chimizarea etc., omul, component de 

bazǎ şi coordonator conştient al tuturor proceselor biologice ce au loc în agroecosisteme, 

poate folosi raţional condiţiile ecologice ale teritoriului respectiv, realizarea unor producţii 

mari şi constante asigurând totodatǎ o bunǎ conservare a tuturor habitatelor. 

Pǎstrarea unui anumit echilibru într-un agroecosistem constituie fundamentul 

agriculturii durabile care prin mǎsurile şi lucrǎrile agrotehnice necesare, asigurǎ reglarea 

componentelor acestuia fǎrǎ urmǎri ecologice  ireversibile. 

În acest context teza de doctorat ,,Pretabilitatea rotației soia - grâu - porumb la 

cultivarea în sistemul de conservare a însuşirilor solului pentru zonele colinare cu 

agresivitate hidrică medie” are ca scop găsirea unor tehnologii conservative, durabile, 

adaptate condițiilor de climǎ şi sol din Câmpia Transilvaniei. 

Desigur cǎ problema abordatǎ în lucrare este doar o parte din procesul de conservare, 

urmând ca, dupǎ ce agricultura conservativǎ s-a aşezat, s-a impus ca principalul sistem de 

producere de alimente, chiar dacǎ vor interveni unele completǎri la principiile ei generale, 

prin introducerea unor soluţii adaptate zonei, va urma refacerea biodiversitǎţii, aducerea 

sistemului mai aproape de echilibrul lui natural. 
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CAPITOLUL 1 

ACTUALITATEA TEMEI, SCOPUL ŞI OBIECTIVELE CERCETĂRILOR 

PRIVIND SISTEMELE CONSERVATIVE DE LUCRARE A SOLULUI 
 

Degradarea terenurilor agricole este într-un proces continuu de înrăutăţire, în special 

în zonele în curs de dezvoltare. Solurile din zonele tropicale, în principal cele din zonele în 

curs de dezvoltare, sunt mai îmbătrânite (ele nu au fost regenerate de ultima eră glaciară), 

precum şi cele expuse la intemperii, mai ales în zonele deluroase sau montane, necesită o 

gestionare mai atentă în vederea evitării degradării. Suprafeţele agricole din zonele aride - 

păşuni, terenuri arabile - sunt deosebit de susceptibile la degradare din cauză că 

precipitaţiile reduse şi vegetaţia săracă determină o recuperare mai lentă a solului.  

Peste 70% din păşunile de pe glob, care acoperă 3,4 miliarde ha în întreaga lume şi 

se găsesc mai ales în zonele aride, suferă de pe urma unei degradării care merge de la faza 

moderată la cea foarte gravă ca urmare a păşunării excesive, a modificării regimului 

precipitaţiilor şi a eliminării suprafeţelor de pădure (WORLD BANK - Raport, 2000). 

Agricultura conservativǎ încearcǎ sǎ îmbunǎtǎţeascǎ, sǎ conserve şi sǎ facǎ mai 

eficientǎ utilizarea resurselor naturale, biologice şi de apǎ (Guş şi colab., 2008; Rusu şi 

colab., 2009). Prin renunţarea la arǎtura cu plugul cu cormanǎ total sau periodic, 

raţionalizarea numǎrului de lucrǎri şi pǎstrarea la suprafaţa solului a cel puţin 30% din 

totalul de resturi vegetale (Carter, 1994; Tianu şi Guş, 1991; Chețan şi colab., 2015) se 

protejeazǎ solul de eroziunea de suprafaţǎ, eliminându-se totodatǎ şi fenomenul de 

compactare a acestuia. 

    O rotaţie adecvatǎ a culturilor este obligatorie, alternând în culturǎ plantele cu 

înrǎdǎcinare puternicǎ - plante cu înrǎdǎcinare superficialǎ, leguminoasele având efect 

favorabil pentru culturile succesoare, îmbunǎtǎţind solul în azot şi contribuind la 

dezvoltarea sistemului radicular. 

    Prin aplicarea sistemelor conservative, apa care este un factor de prim ordin în 

desfǎşurarea proceselor vitale din plantǎ, având rol în: nutriţia plantelor, solubilizarea 

substanţelor nutritive şi transportul acestora din sol în plantǎ, poate fi acumulatǎ, 
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conservatǎ şi utilizatǎ eşalonat de cǎtre plante pe întreaga perioadǎ de vegetaţie (Chețan, 

2011). 

Compactarea solului datoratǎ traficului intens al utilajelor pe suprafeţele agricole, 

presiunea de contact a roţilor asupra solului determinǎ compactarea stratului superior iar 

încǎrcarea totalǎ pe axǎ determinǎ compactarea stratului inferior de sol aflat sub adâncimea 

de lucru a organelor de prelucrare a solului. Urmǎrile compactǎrii sunt: creşterea densitǎţii 

aparente, scǎderea porozitǎţii totale, a conductivitǎţii hidraulice, a permeabilitǎţii apei şi a 

aerului. Efectele negative ale compactǎrii solului sunt multiple, se rǎsfrâng şi asupra 

plantelor  cultivate, scade capacitatea de producţie şi implicit se diminueazǎ producţia 

(Rusu şi Guş, 2007). Sistemele de agricultură au evoluat de-a lungul timpului, astfel că prin 

progresele ȋnregistrate ȋn domeniul mecanizării se poate practica şi o altă variantă de 

lucrare a solului, care elimină arătura (sistem clasic), care să corespundă cerinţelor 

plantelor de cultură fără să aducă prejudicii majore mediului ȋnconjurător (sistem minim). 

Se cunoaşte faptul că ȋn ultimii ani climatul zonei s-a modificat, prin creşterea 

temperaturii medii anuale precum şi neuniformitatea precipitațiilor, de aceea trebuie să ne 

ȋndreptăm atenţia spre noile variante de lucrare a solului. 

 Obiectivele cercetărilor efectuate în cadrul tezei sunt: 

• cercetarea influenței sistemelor de lucrare a solului în relație cu culturile din rotație,  

asupra umidității, rezervei de apă și a rezistenței solului la penetrare; 

• stabilirea influenței sistemului de lucrare a solului asupra răsăririi culturilor de grâu 

de toamnă, porumb, soia și asupra gradului de îmburuienare al culturilor, a bolilor 

și dăunătorilor; 

• determinarea influenței sistemelor de lucrare a solului, a sistemului de fertilizare și 

a tratamentelor aplicate asupra elementelor de productivitate și a producției la grâul 

de toamnă, porumb și soia; 

•  stabilirea influenței sistemului de lucrare a solului și a tehnologiilor de cultură 

asupra eficienţei economice la culturile de grâu de toamnă, porumb și soia. 
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Cercetarea şi practica agricolǎ a promovat mai multe variante ale sistemului 

neconvenţional de lucrǎri adaptate condiţiilor concrete referitoare în special la tipul de sol, 

condiţiile de climǎ, orografia terenului (Crișan şi colab., 1995), echipamentul tehnic 

disponibil etc. Literatura de specialitate (Guş şi colab., 2003; Săndoiu, 1999; Klotkov, 

1997; Hulpoi şi colab., 1970) citeazǎ, cel mai frecvent, urmǎtoarele variante de lucrǎri ale 

solului: de la semǎnat direct în sol neprelucrat pânǎ la afânarea adâncǎ fǎrǎ întoarcerea 

brazdei. Între aceste extreme se regǎsesc variante ca: lucrǎri reduse (clasic raţionalizat), 

lucrǎri minime (minimum tillage; cu acoperire sub 30%), lucrǎri minime cu mulci  (mulch 

tillage; acoperire peste 30%), semǎnat cu biloane (ridge - tillage),  lucrǎri parţiale sau în 

benzi (strip till, zone till), sistemul “fǎrǎ lucrǎri” sau semǎnatul direct (no-tillage, direct 

drill). 
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CAPITOLUL 2 

FACTORII DE VEGETAŢIE DIN CÂMPIA TRANSILVANIEI 

 

Poziţia geografică a zonei luatǎ în studiu, împrejurimile SCDA Turda, este situată pe 

coordonatele 46°35’ latitudine nordică şi 23°47’ longitudine estică Greenwich şi o 

altitudine de 345-493 m faţă de nivelul Mării Adriatice. Terenul şi câmpurile experimentale 

sunt situate în vestul Câmpiei Transilvaniei, dar zona deservită sau de influenţă a staţiunii 

este mult mai vastă şi se extinde pe arealul unităţii geografice intramontane denumită 

Podişul Transilvaniei.  

Relieful este reprezentat printr-un cadru orografic deluros, în proporţie dominantă de 

71% şi specific prin dealuri joase de podiş cu altitudine de 345 - 493 m, cu expoziţii şi 

înclinaţii diferite, ȋntr-un stadiu de eroziune avansat. Văile dintre aceste dealuri 

reprezentând 11% sunt relativ înguste, orientate îndeosebi pe direcţia est-vest şi prezintă 

un drenaj natural defectuos.  

Teritoriul este situat în bazinul cursului mijlociu şi inferior al Arieşului. Apele de 

suprafaţă sunt colectate de o reţea deasă de pâraie, torenţiale la vârful pantelor şi cu o 

curgere lentă la picioarele pantelor, fapt care conduce frecvent la procese de împotmolire 

şi înmlăştinire. Apele freatice se găsesc la adâncimi diferite, în funcţie de relief, ajungând 

la 1,5-2 m pe văi, la 15-20 m pe platouri şi la 0-18 m pe versanţi.  

Solurile dominante, ȋn zona SCDA Turda, sunt reprezentate prin tipurile de faeoziom 

argiloiluvial care are o succesiune a orizonturilor de Am - Bty - C, faeoziom cambic, vertic, 

care are o succesiune a orizonturilor de Am - Bvy - C sau Cca (Puiu, 1983).Textura 

solurilor dominante este luto-argiloasă cu însuşiri hidrofizice bune: structura glomerulară, 

porozitate mare de 59 % la suprafaţă şi 47 % în profunzime iar capacitatea de reţinere a 

apei este ridicată având valoarea Cc de 32 % și Co de 18 %.  

Asociaţiile vegetale sunt caracteristice zonei de silvostepă, cu un grad de stepizare 

înaintat. Pe terenurile arabile sunt prezente un număr mare de buruieni, unele cu o largă 

răspândire: Agopyron repens, Agrostema githago, Amaranthus retroflexus, Capsella bursa 

pastoris, Centaurea cyanus, Sinapis arvensis, Raphanus raphanistrum, Fagopyron 
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convolvulus, Matricaria inodora, Galium aparine (Cheţan, 2013) iar altele într-o continuă 

expansiune ecologică.  

Condiţiile orografice şi ecologice care caracterizează Transilvania, determină un 

microclimat favorabil manifestării păgubitoare a bolilor la grâu, orz, porumb, fasole şi soia. 

Numărul speciilor de agenţi patogeni, insecte şi mamifere dăunătoare pentru cereale, 

porumb, leguminoase şi plante tehnice în zonă se ridică la peste 100 (Malschi şi colab., 

2012; Mureșanu şi Mustea, 1995;  Mureşanu şi colab., 1996).  

Cadrul ecologic din Transilvania este dat de existenţa în interacţiune a unui număr 

mare de factori, dintre care doi se pare că manifestă o acţiune dominantă. Primul factor este 

fondul termic, la nivelul său de temperatură joasă şi cu mari variaţii temporale, 

caracteristici care impun restricţii semnificative pentru plantele termofile cum sunt: 

porumbul, soia, floarea soarelui, sorgul şi altele. Al doilea factor este orografia deluroasă 

a terenului cu numeroase soluri degradate prin eroziune sau excesul temporar de umiditate, 

care impun restricţii privind structura culturilor şi sistema de maşini şi tractoare care să 

asigure mecanizarea lucrărilor pe pantă (SCDA Turda, a 50-a aniversare, 2007).  

Analiza periodicǎ a evoluţiei factorilor climatici este pe deplin justificatǎ, mai ales 

în contextul actual, când numeroase informaţii din literatura de specialitate atrag atenţia la 

modificǎri ce se constatǎ, atât pe plan global, cât şi local. În lucrarea de faţǎ se efectueazǎ 

o analizǎ a evoluţiei regimului termic şi pluviometric la Turda pentru perioada ultimilor 57 

de ani, respectiv din 1957, data înfiinţǎrii staţiunii şi pânǎ în prezent. Datele meteorologice 

au fost puse la dispoziţie de Staţia Meteorologicǎ Turda, amplasatǎ în perimetrul staţiunii 

la altitudinea de 427 m.  

Fără îndoială că modificările climatice înregistrate, precum şi cele  imprevizibile 

pentru viitor, trebuie să acţioneze pe toţi factorii agricoli, să urmeze linia alegerii judicioase 

a materialului biologic ce urmează a se cultiva, inclusiv la precizarea unor tehnologii cât 

mai  adecvate noilor condiţii climatice.  
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CAPITOLUL 3 

FACTORII EXPERIMENTALI 

 

Cercetările pornesc de la ideea relaţiei posibile existente ȋntre sistemul de lucrare a 

solului, structura culturilor incluse ȋn rotaţia de trei ani, acumularea şi păstrarea apei ȋn sol 

pentru o periodă mai ȋndelungată accesibilă plantelor de cultură, reducerea compactării 

solului, combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor precum şi producţiile ce pot fi 

realizate la cost mai scăzut. 

  Pentru a studia şi urmării aplicabilitatea sistemelor neconvenţionale de lucrare a 

solului ȋn zona Turda din judeţul Cluj, zonă situată ȋn Cȃmpia Transilvaniei, a fost 

organizată o experienţă polifactorială ȋn perioada anilor 2012-2014. Experienţa a fost 

organizată conform regulilor tehnicii experimentale, principalul obiectiv fiind cercetarea 

influenţei sistemelor neconvenţionale de lucrare a solului privind pretabilitatea rotaţiei 

soia-grȃu-porumb ȋn zona colinară cu agresivitate hidrică medie.  

În experiment sunt utilizate ca şi material biologic soiul de grâu de toamnă Arieşan, 

soiul de soia Onix şi hibridul de porumb Turda Star, creeaţii ale Staţiunii de Cercetare şi 

Dezvoltare Agricolă Turda (SCDA Turda). Experimentul de tip polifactorial cu elemente 

de tehnologie durabilă „minimum tillage”(MT) şi „no tillage”(NT) se vor realiza astfel: 

 

EXPERIENȚA CU GRÂU DE TOAMNĂ 

Factorul A:  sistemul de lucrare a  solului 

a1, clasic (terenul prelucrat prin arătura cu plug cu cormană);  

a2, no tillage (fără lucrări, semănatul se realizează direct ȋn miriştea culturii anterioare)                    

Factorul B:  sistemul de fertilizare  

b1, N40P40 kg/ha la semănat; 

b2, N40P40 kg/ha la semănat  + N50P30 kg/ha la reluarea vegetaţiei în primăvară. 

Îngrăşămintele foliare: tipurile şi dozele stabilite în funcţie de fenofaza culturii, 

fungicidele şi insecticidele  în funcţie de epoca de tratament şi dăunătorul ţintă. 
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Factorul C: tratamentele aplicate 

c1, c2, care cuprind combinaţii de tratamente cu îngrăşăminte foliare, fungicide şi 

insecticide la trei momente fenologice importante în perioada de vegetaţie a grâului. 

Controlul buruienilor, bolilor şi dăunătorilor se va realiza uniform cu o formulă complexă, 

printr-o reţetă „tank-mix” cu tratamentele specifice factorului C.  

Factorul D: anul agricol – caracterizat prin condiții climatice diferite  

d1, 2012; d2, 2013; d3, 2014. 

 

EXPERIENȚA CU PORUMB 

Factorul A: sistemul de lucrare a  solului 

a1, sistem de agricultură convenţional (cu arǎturǎ); 

a2, sistem de agricultură  neconvenţional (minimum tillage). 

Factorul B: sistemul de fertilizare  

b1, N40P40 kg/ha la semănat;  

b2, N40P40 kg/ha la semănat  + N40 kg/ha pe vegetaţie în fenofaza porumbului 4-6 frunze.   

Factorul C: tratamentele aplicate 

c1, c2 care cuprind combinaţii de tratamente cu îngrăşăminte foliare, fungicide şi insecticide 

la 2 momente fenologice importante ale porumbului: fenofaza 3-5 frunze cu îngrăşămînt 

foliar, insecticid, erbicid şi fenofaza 7-8 frunze cu îngrăşămînt foliar, insecticid şi fungicid. 

Factorul D: anul agricol – caracterizat prin condiții climatice diferite 

d1, 2012; d2, 2013; d3, 2014. 

 

 EXPERIENȚA CU SOIA 

Factorul A:  sistemul de lucrare a solului 

a1, clasic (terenul prelucrat prin arătura cu plug cu cormană); 

a2, minimum tillage (lucrări reduse, teren prelucrat cu cizelul). 

Factorul B: sistemul de fertilizare 

b1, N40P40 kg/ha la semănat; 

b2, N40P40 kg/ha la semănat  + N40P40 kg/ha pe vegetaţie în fenofaza 3-4 frunze a soiei. 
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Factorul C: tratamentele aplicate 

c1, c2 care cuprind combinaţii de tratamente cu îngrăşăminte foliare, fungicide şi insecticide 

la 2 momente fenologice importante: ȋn fenofaza de 3-4 frunze cu: îngrăşămînt foliar, 

insecticid, erbicid şi ȋn fenofaza ȋnceputul ȋnfloritului cu: ȋngrăşămȃnt foliar, insecticid, 

fungicid. 

Factorul D: anul agricol - caracterizat prin condiții climatice diferite 

d1, 2012; d2, 2013; d3, 2014. 

 

3.1. METODE DE CERCETARE, ANALIZĂ ŞI PRELUCRARE A  

DATELOR EXPERIMENTALE 
 

La factorul experimental A: sistemul de lucrare a solului, ȋn cadrul cercetării au 

fost incluse trei variante de prelucrare a terenului: clasic - arat cu plugul cu cormană cu 

ȋntoarcerea brazdei; conservativ - minimum tillage şi no tillage.  

  Tehnologia de cultură pentru fiecare plantă din experiment s-a realizat conform 

planului experimental. Astfel grȃul a fost cultivat ȋn sistem clasic ȋn paralel cu sistemul fără 

lucrări (no tillage, grȃul s-a semănat direct ȋn teren neprelucrat); soia şi porumbul ȋn sistem 

clasic (arat) ȋn paralel cu sistemul minim de lucrare a solului (minimum tillage). Ȋn acest 

experiment (rotaţia de 3 ani cu grȃu - porumb - soia) ȋn primul an s-a semănat ȋn teren 

neprelucrat (direct ȋn miriştea plantei cultivate anterior, ȋn cazul de faţă grȃu după soia) 

urmȃnd doi ani ȋn care terenul a fost prelucrat cu cizelul (scarificare). Conform schemei 

experimentale această tehnologie aplicată face parte din sistemul de agricultură durabilă. 

La factorul experimental B: fertilizare, cu două graduări a ȋngrăşămintelor aplicate 

la toate cele trei culturi (grȃu, porumb, soia), diferă doar momentul de aplicare.  

La grȃu fertilizarea de bază, ȋn toamnă, concomitent cu semănatul ȋn doză de N40P40 

kg/ha (prima graduare)  şi nivelul de fertilizare N40P40 kg/ha concomitent cu semănatul + 

N40 kg/ha la reluarea vegetaţiei ȋn primăvară (a doua graduare a fertilizării).  

Pentru porumb fertilizarea de bază concomitent cu semănatul utilizȃnd N40P40 kg/ha 

şi fertilizarea cu N40 kg/ha pe vegetaţie, ȋn fenofaza de 3-5 frunze.  
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Soia a beneficiat de un nivel de fertilizare de bază concomitent cu semănatul cu 

N40P40 kg/ha + N40 kg/ha pe vegetaţie, ȋn fenofaza de 3 - 4 frunze trifoliate. 

La factorul experimental C: tratamente, cuprinde două graduări pentru un control 

complex al vegetaţiei şi protecţia culturilor faţă de buruieni, boli şi dăunători. Aceste 

tratamente cuprind combinaţii de tratamente cu fungicide, insecticide şi erbicide la trei 

momente fenologice importante din durata perioadei de vegetaţie a grȃului: ȋn fenofaza de 

sfȃrşit ȋnfrăţit, ȋn fenofaza de burduf şi la ȋnceputul ȋnfloritului; la porumb tratamentele s-

au aplicat ȋn fenofaza de 3-5 frunze şi 7-8 frunze iar la soia tratamentele au fost aplicate ȋn 

fenofaza 3-5 frunze trifoliate şi fenofaza ȋnceputul ȋnfloritului. 

Factorul D: este reprezentat de anii experimentali şi cuprinde trei graduări: 2012, 

2013 şi 2014, urmărindu-se astfel, prin prisma evoluţiei climatice, influenţa acestora asupra 

solului şi plantei. 

Pentru determinarea umidităţii solului (U %) s-a utilizat metoda gravimetrică ce 

constă ȋn uscarea la etuvă a fiolelor cu proba de sol, 8 ore la temperatura de 108oC şi se 

determină apoi cantitatea de apă pierdută.  Probele de sol s-au recoltat pentru fiecare cultură 

(grȃu-soia-porumb) ȋn 3 repetiţii, pe adȃncimea de 1 m, graduat din 10 ȋn 10 cm, cu sonda 

Theta tip burghiu.   

Pentru determinarea rezervei de apă momentană şi accesibilă plantelor din sol, 

după prelevarea, uscarea la etuvă a probelor de sol s-au folosit următoarele metode de 

calcul:  

Media umidităţii pe profile (M) 

Adȃncimea umidităţii (AU) 

Umiditatea medie ponderată (Ump) 

Rezerva momentană de umiditate (RM) 

Rezerva accesibilă de umiditate (mm, 1 mm = 1litru/m2) 

Rezerva de umiditate accesibilă (m3/ha) 

Determinarea rezistenţei solului la penetrare cu Penetrometrul electronic 

Fieldscout SC900, cu senzor ultrasonic (de adȃncime) care măsoară distanţa prin emiterea 

undei sonore şi timpul de parcurgere a undei reflectate. Datorită adȃncimii de sol explorat 
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de rădăcinile plantelor din experiment, majoritatea sistemului radicular aflȃndu-se ȋn primii 

30-40 cm, determinarea compactării solului s-a efectuat pe aceeaşi adȃncime. 

Determinarea gradului de ȋmburuienare a culturii (grȃu-porumb-soia) ȋn funcţie 

de varianta de lucrare a solului s-a realizat vizual, numeric şi cantitativ.  

Determinări privind frecvenţa agenţilor patogeni şi a dăunătorilor ȋn cultură 

(grȃu-porumb-soia): starea fitosanitară  a culturilor s-a stabilit ȋn funcţie de  gradul de atac 

(GA%); colectarea dăunătorilor la grȃu s-a realizat prin metoda filetării şi controlului la 

plantă iar prezenţa dăunătorilor la soia şi porumb s-a realizat prin metoda biotehnică a 

capcanelor lipicioase cu feromoni sexuali de sinteză pentru limitarea populaţiei de 

lepidoptere polifage prezente ȋn culturi. Această metodă biotehnică este selectivă şi 

specifică fără efect asupra biocenozei.  

Dezvoltarea vegetativă a plantelor s-a determinat prin efectuarea periodică a 

observaţiilor şi ȋnregistrărilor culturilor din cȃmpul experimental.  

Determinarea producţiei la cultura de grȃu-porumb-soia: recoltarea culturilor 

experimentale, cȃntărirea fiecărei variante (parcele) şi prelevarea de probe ȋn vederea 

stabilirii ȋnsuşirilor boabelor (indici calitativi, indici fizici etc.).  

Datele de producţie obţinute au fost prelucrate statistic prin analiza varianţei 

(analiza dispersională, ANOVA).  

Eficienţa economică a aplicării sistemului conservativ (neconvenţional) de lucrare 

a solului s-a determinat prin compararea cu sistemul clasic (convenţional), ȋn funcţie de 

numărul lucrărilor tehnologice aplicate, consumul de combustibil (motorină) şi materiale 

(ȋngrăşăminte, pesticide).  

 

 

 

 



Lăzărean I. Felicia (Cheţan)                                                                    Rezumat al tezei de doctorat   2015 

 

14 
 

CAPITOLUL 4 

REZULTATE OBȚINUTE 

 

4.1. INFLUENŢA SISTEMELOR DE LUCRARE ŞI A CULTURILOR, ASUPRA 

UMIDITĂŢII, REZERVEI DE APĂ  ŞI REZISTENŢEI SOLULUI LA PENETRARE 

 

Prin lucrările neconvenţionale de lucrare a solului (no tillage, minimum tillage) 

aplicate ȋn cadrul experienţei s-a urmărit acumularea şi păstrarea apei ȋn sol ȋntr-o cantitate 

cȃt mai mare posibilă ȋn orizonturile solului, dȃnd astfel posibilitatea plantelor cultivate de 

a avea acces la această apă. 

 

4.1.1. Determinarea umidităţii solului, ȋn sistemul clasic comparativ cu 

sistemul no tillage, la cultura de grȃu de toamnă 
 

În anul 2011, în luna august s-a instalat seceta atmosferică severă şi care s-a extins 

şi în anul 2012. În aceste condiţii rezerva accesibilă de umiditate din sol în sistemul 

convenţional cu arătură a fost mai mare decât rezerva accesibilă de umiditate din sistemul 

conservativ, respective “no tillage” (tabelul 4.1). 

Tabelul 4.1 

Influenţa sistemului de lucrare asupra rezervei de apă accesibilă din sol,  

la cultura de grȃu (m3/ha) 

A, Sistem de 

lucrare a solului 

 

Adȃncime 

 (cm) 

Anul/ Luna 

2011 2012 

X XI II III IV V VI VII VIII IX X XI 

a1, Sistem  

convenţional 

(cu arǎturǎ) 

20 130 104 129 156 186 158 28 96 45 80 188 240 

50 542 309 325 386 655 382 35 129 85 182 311 387 

100 632 296 421 404 606 449 163 10 178 -104 135 -146 

a2, Sistem 

neconvenţional 

(no tillage) 

20 132 73 108 146 197 178 6 67 39 90 153 199 

50 588 280 282 374 618 396 29 117 62 133 160 321 

100 744 284 398 391 587 451 -163 -8 158 -96 -191 203 
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 Se observă din tabelul 4.2, că în sistemul convenţional, rezerva de umiditate s-a 

refăcut la valori foarte bune (902 m3/ha pe orizontul 0-100 cm), dar a fost consumată în 

lunile iunie şi iulie de grâul aflat în fenofaza de umplere a bobului. Toamna anului 2013, o 

toamnă cu luni ploioase alternând cu luni secetoase, rezerva de umiditate s-a refăcut la 

valori foarte bune apropiate de aprovizionarea optimă (60% din IUA), plantele de grâu 

cultivate după soia au găsit în sol o bună aprovizionare cu apă putând să germineze în 

condiţii bune. 

Tabelul 4.2 

Influenţa sistemului de lucrare asupra rezervei de apă accesibilă din sol,  

la cultura de grȃu (m3/ha), 2013 

A, Sistem de 

lucrare a 

solului 

Adȃncime 

 (cm) 

Anul 2013/ Luna 

II III IV V VI VII VIII IX X XI 

a1, Sistem  

convenţional 

(cu arǎturǎ) 

20 228 272 191 265 195 133 130 184 185 255 

50 396 800 686 365 225 346 205 296 576 657 

100 305 1043 1135 170 18 128 -49 38 512 655 

a2, Sistem 

neconvenţional 

(no tillage) 

20 230 229 132 164 148 138 147 214 207 189 

50 752 783 554 157 -170 410 356 356 582 282 

100 752 908 902 -137 -398 178 132 108 641 353 

 

În primăvara anului 2014, valorile rezervei accesibile s-au menţinut la valori foarte 

bune, apropiate de optim, neajungând în domeniul secetei pedologice (506 m3/ha şi chiar 

840 m3/ha). Doar în lunile mai şi iunie valorile rezervei accesibile au scăzut pe orizontul 

0-100 cm chiar şi sub CO (-56 m3/ha şi -411 m3/ha, în sistemul conventional de lucrare a 

solului şi -46 m3/ha şi -139 m3/ha în sistemul conservativ de lucrare a solului. În general 

valorile mai mari ale rezervei de apă accesibile din sol s-au regăsit în sistemul clasic de 

lucrare a solului, dar din care s-a pierdut mai uşor decât în sistemul “no tillage” (tabelul 

4.3). 
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Tabelul 4.3 

Influenţa sistemului de lucrare asupra rezervei de apă accesibilă din sol, la cultura de grȃu 

(m3/ha), 2014 

A, Sistem de 

lucrare a solului 

 

Adȃncime 

(cm) 

Anul 2014/ Luna 

III IV V VI VII VIII IX X 

a1, Sistem 

convenţional 

(cu arǎturǎ) 

20 104 146 69 79 257 276 258 283 

50 483 345 132 103 1327 685 555 703 

100 722 476 -56 -411 1317 973 531 252 

a2, Sistem 

neconvenţional 

(no tillage) 

20 162 143 95 110 259 220 223 262 

50 567 363 198 168 685 645 611 755 

100 840 506 -46 -139 741 904 727 1048 

 

Ȋn tabelul 4.4, este prezentată influenţa sistemului de lucrare asupra rezistenţei 

solului la penetrare, fiind evidentă acţiunea sistemului conservativ, avȃnd o influenţă foarte 

semnificativ pozitivă asupra rezistenţei solului la penetrare. În sistemul conservativ 

rezistenţa solului creşte semnificativ avȃnd valoarea de 1451,54 kPa comparativ cu 

sistemul clasic unde se ȋnregistrează valoarea de 1118,91 kPa.     

 Tabelul 4.4 

Influenţa sistemului de lucrare asupra rezistenţei solului la penetrare, la cultura de grâu 

2012-2014 
 

A-Sistem de 

lucrare a solului 

 

Valoarea rezistenţei  

solului 

 (kPa) 

% Diferenţa 

 

Semnificaţia 

 

Test 

Duncan 

a1- Clasic (arat) 1118,91 100,0 0,00 Mt. A 

a2- Conservativ 

(fără lucrări) 

1451,54 129,7 332,63 *** B 

DL (p 5%) 0,24       DL (p 1%) 1,19        DL (p 0,1%) 11,95                      DS 0,24 

 

4.1.2. Determinarea umidităţii solului, ȋn sistemul clasic comparativ cu sistemul 

minimum tillage, la cultura de porumb 

Porumbul semănat în ultima decadă a lunii aprilie, a beneficiat de aportul apei din 

orizontul 0-20 cm şi care a fost aproape de optim cu valori de 172 m3/ha ȋn sistemul clasic 

sau 199 m3/ha în sistemul conservativ. Seceta pedologică a intervenit în luna august, când 

valorile rezervei accesibile de umiditate au ajuns la cifre foarte mici: 9 m3/ha în orizontul 
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0-20 cm în sistemul convenţional de lucrări şi 5 m3/ha în aceelaşi orizont dar în sistemul 

convenţional. Ȋn orizontul 0-100 cm apa a scăzut până la valori de -52 m3/ha sau -135 m3/ha 

(tabelul 4.5). 

Tabelul 4.5 

Influenţa sistemului de lucrare asupra rezervei de apă accesibilă din sol, la cultura de 

porumb (m3/ha), 2012 

 
A, Sistem de 

lucrare a solului 

Adȃncime 

 (cm) 

Anul 2012/ Luna 

II III IV V VI VII VIII IX X XI 

a1, Sistem 

convenţional 

(cu arǎturǎ) 

20 102 143 172 220 96 86 9 130 188 222 

50 483 344 468 586 459 123 33 197 311 391 

100 988 424 938 887 529 325 -52 23 135 323 

a2, Sistem  

neconvenţional 

(minimum 

tillage) 

20 112 163 199 230 109 56 5 193 242 236 

50 543 597 673 646 453 131 16 333 468 567 

100 1002 986 1050 878 663 291 -135 168 309 459 

 

Datele prezentate în tabelul 4.6 indică o influenţă foarte semnificativă a acţiunii 

sistemului conservativ (minimum tillage) asupra rezistenţei solului la penetrare, dată de 

valoarea de 1521,84 kPa comparativ cu sistemul clasic (arat) unde valoarea rezistenţei 

ȋnregistrată este de 1318,59 kPa. 

Tabelul 4.6 

Influenţa sistemului de lucrare asupra rezistenţei solului la penetrare, 

 la cultura de porumb, 2012-2014 

A-Sistem de lucrare 

a solului 

Valoarea rezistenţei   

(kPa) 

% Diferenţa 

 

Semnificaţia 

 

Test 

Duncan 

a1- Clasic (arat) 1318,59 100,0 0,00 Mt. A 

a2- Conservativ 

(lucrări minime) 

1521,84 115,4 203,25 *** B 

DL (p 5%) 1,59             DL (p 1%) 7,96           DL (p 0,1%) 79,58                  DS 1,59 
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4.1.3. Determinarea umidităţii solului, ȋn sistemul clasic comparativ cu sistemul 

minimum tillage, la cultura de soia 

Puţinele ploi din ultima decadă a lunii august şi din decadele II şi III ale lunii 

septembrie a anului 2012 au refăcut rezerva de apă din sol, mai mult în sistemul 

conservativ. Anul 2013 debutează cu rezerva de apă refăcută în sol, soia fiind semănată 

într-un sol bine aprovizionat cu apă şi din nou în luna august suferă de secetă, de lipsă de 

apă mai ales în sistemul convenţional, iar în sistemul conservativ doar în orizontul 50-100 

cm unde valoarea rezervei de apă accesibile este doar 87 m3/ha. În toamna anului 2013, 

rezerva de apă accesibilă nu s-a epuizat mai ales din orizonturile de profunzime, cu excepţia 

lunii septembrie care venea după o lună august foarte secetoasă (tabelul 4.7). 

Tabelul 4.7 

Influenţa sistemului de lucrare asupra rezervei de apă accesibilă din sol, 

 la cultura de soia (m3/ha), 2013 

A, Sistem de 

lucrare a solului 

Adȃncime 

 (cm) 

Anul 2013/ Luna 

 

II III IV V VI VII VIII IX X XI 

a1, Sistem 

convenţional 

(cu arǎturǎ) 

20 271 284 233 272 267 99 23 226 211 253 

50 749 737 710 556 591 170 25 273 652 707 

100 1082 1171 993 707 663 170 -113 204 589 747 

a2, Sistem 

neconvenţional 

(minimum 

tillage) 

20 243 242 225 222 209 97 130 215 214 282 

50 749 694 731 587 538 198 156 317 593 744 

100 975 930 1062 651 621 316 87 102 419 994 

 

Adȃncimea de penetrare influenţează foarte semnificativ rezistenţa solului la  

penetrare. După cum se poate observa din tabelul 4.8, valorile rezistenţei solului la 

penetrare sunt grupate pe adȃncimi. Pe adȃncimea  0-15 cm valorile rezistenţei la penetrare 

ȋnregistrate se situează sub valoarea 1000 kPa şi cuprinse ȋntre 688,45-924,46 kPa. Pe 

adȃncimea 15-30 cm valorile ȋnregistrate 1153,89-1943,59 kPa se situează ȋntre 1000-2000 

kPa iar după adȃncimea de 30 cm valorile rezistenţei solului la penetrare sunt 2272,84 kPa 

respectiv 2859,88 kPa. Aceste valori ale adȃncimii de penetrare a solului nu depăşesc 3000 
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kPa şi ne oferă informaţia că dezvoltarea sistemului radicular al soiei nu este restricţionată 

pȃnă la 40 cm adȃncime. 

Tabelul 4.8 

Influenţa adȃncimii asupra rezistenţei solului la penetrare 

P-Adȃncimea de 

măsurare 

(cm) 

Valoare rezistenţei  

solului la penetrare 

(kPa) 

 

% Diferenţa 

 

Semnificaţia 

 

Test 

Duncan 

p1 0-5 688,45 100,0 0,00 Mt. A 

p2 5-10 819,50 119,0 131,05 *** B 

p310-15 924,46 134,3 236,01 *** C 

p415-20 1153,89 167,6 465,44 *** D 

p5 20-25 1612,30 234,2 923,85 *** E 

p6 25-30 1943,59 282,3 1255,14 *** F 

p7 30-35 2272,84 330,1 1584,39 *** G 

p8 35-40 2859,88 415,4 2171,43 *** H 

                               DL (p 5%) 1,41          DL (p 1%) 1,89         DL (p 0,1%) 2,52                      DS 1,41 

 

4.2. INFLUENŢA SISTEMULUI DE LUCRARE A SOLULUI ASUPRA RĂSĂRIRII 

CULTURII DE GRȂU - PORUMB - SOIA ŞI ASUPRA GRADULUI   

DE ȊMBURUIENARE A CULTURILOR 
 

Din tabelul 4.9, se poate observa influenţa semnificativă a sistemului conservativ de 

lucrare a  solului asupra răsăririi grȃului astfel că în acest sistem desimea plantelor răsărite  

este de 523,17 plante/m2 comparativ cu sistemul clasic de lucrare a solului unde desimea 

este de  509,17 plante/m2. Diferenţa ȋntre valorile obţinute ȋntre cele două sisteme de lucrare 

a solului indică pretabilitatea ridicată a cultivării grȃului ȋn sistemul fără lucrări (no tillage). 
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Tabelul 4.9 

Influenţa sistemului de lucrare asupra răsăririi grȃului, 2012-2014 

A-Sistem de lucrare a 

solului 

Desimea plantelor/m2 % Diferenţa Semnificaţia 

a1- Clasic  (arat) 509,17 100,0 0,00 Mt. 

a2- Conservativ (no tillage) 523,17 102,7 14,00 * 

DL (p 5%) 4,24              DL (p 1%) 21,22           DL (p 0,1%) 212,21 

 

Din tabelul 4.10, se poate observa că sistemul conservativ de lucrare a solului are o 

influenţă semnificativă asupra gradului de ȋmburuienare a culturii de grȃu, numărul 

buruienilor existente fiind de 15,67 buruieni/m2  comparativ cu numărul buruienilor 

formate ȋn sistemul clasic (cu arătură) care prezintă o valoare de 11,17 buruieni/m2. 

Tabelul 4.10 

Influenţa sistemului de lucrare asupra ȋmburuienării grȃului, 2012-2014 

A-Sistem de lucrare a 

solului 

Nr.buruieni/m2 % Diferenţa Semnificaţia 

a1- Clasic (arat) 11,17 100,0 0,00 Mt. 

a2- Conservativ (no tillage) 15,67 140,3 4,50 * 

DL (p 5%) 2,12           DL (p 1%) 10,61            DL (p 0,1%) 106,10                                                                                                  

Sistemul minim  de lucrare a solului (varianta cizel), tabelul 4.11, are o influenţă 

semnificativ negativă asupra răsăririi culturii de porumb dată de numărul mai redus de 

plante răsărite pe varianta experimentală, 234 plante/48 m2 comparativ cu numărul de 

plante răsărite ȋn sistemul clasic de lucrare a solului (varianta arat) care a fost de 239,17 

plante/48 m2.  
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Tabelul 4.11 

Influenţa sistemului de lucrare asupra răsăririi porumbului, 2012-2014 

A-Sistem de lucrare a solului Nr.plante/ 48 m2 % Diferenţa Semnificaţia 

a1- Clasic (arat) 239,17 100,0 0,00 Mt. 

a2- Conservativ (minimum tillage) 234,170 97,9 -5,00 0 

DL (p 5%) 3,54        DL (p 1%) 31,26         DL (p 0,1%) 92,21 

Din tabelul 4.12, se poate observa influenţa foarte semnificativă a factorului an 

asupra ȋmburuienării la porumb. Astfel că anul secetos 2012 a determinat un număr de 

35,50 buruieni/m2, anul 2013 a avut o influenţă foarte semnificativ negativă asupra 

numărului de buruieni ȋnregistrȃnd o valoare de 27,50 buruieni/m2 iar anul 2014 considerat 

un an favorabil culturii de porumb, din zona de experimentare, a avut o influenţă distinct 

semnificativ negativă crescȃnd numărul buruienilor prezente la 31,25 buruieni/m2.  

Tabelul 4.12 

Influenţa anului asupra gradului de ȋmburuienare la porumb, 2012-2014 

D-an experimental Număr buruieni/m2 

 

% Diferenţa 

 

Semnificaţia 

 

d1- 2012 35,50 100,00 0,00 Mt. 

d2- 2013 27,50 77,50 -8,00 000 

d3- 2014 31,25 88,00 -4,25 00 

DL (p 5%) 1,50      DL (p 1%) 2,48       DL (p 0,1%) 4,65 

 

4.2.1. Influenţa sistemului de lucrare a solului asupra răsăririi şi gradului de 

ȋmburuienare la cultura de soia 

Ȋn toţi anii experimentali sistemul conservativ de lucrare a solului a influenţat 

semnificativ răsărirea soiei, numărul de plante/m2 fiind mai mare comparativ cu sistemul 

clasic. Tabelul 4.13, prezintă influenţa interacţiunii dintre factorii experimentali sistem de 

lucrare a solului şi an.  Deşi anul 2012 a fost un an secetos totuşi  sistemul conservativ 

(minimum tillage) a influenţat semnificativ numărul plantelor răsărite avȃnd valoarea de 

50,50 pl/m2 iar ȋn sistemul clasic valoarea de 39,50 pl/m2. Interacţiunea sistemului 

conservativ şi anul 2013 au influenţat distinct semnificativ răsărirea soiei, ȋn acest sistem 
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obţinȃndu-se valoarea de 59,50 pl/m2 faţă de valoarea 35,50 pl/m2  realizată ȋn sistemul 

clasic. De asemenea influenţă semnificativă asupra răsăririi soiei a avut şi interacţiunea 

dintre sistemul conservativ de lucrare a solului şi anul 2014. Datele prezentate ȋn tabel ne 

indică faptul că ȋn toţi anii experimentali sistemul clasic a fost depăşit de sistemul 

conservativ ȋn ceea ce priveşte răsărirea culturii de soia. 

Tabelul 4.13 

Influenţa interacţiunii sistem x an asupra răsăririi soiei, 2012-2014 

 

Factorul experimental 

A (sistem) x D (an) 

Nr.plante/m2 % Diferenţa 

 

Semnificaţia 

 

a1 (clasic) x d1 (2012) 39,50 100,0 0,00 Mt. 

a2 (conservativ) x d1 (2012) 50,50 127,8 11,00 * 

a1 (clasic) x d2 (2013) 35,50 100,0 0,00 Mt. 

a2 (conservativ) x d2 (2013) 59,50 167,6 24,00 ** 

a1 (clasic) x d3 (2014) 52,50 100,0 0,00 Mt. 

a2 (conservativ) x d3 (2014) 62,50 119,0 10,00 * 

DL (p 5%) 3,55          DL (p 1%)  12,23         DL (p 0, 1%) 100,04 

 

Factorul sistem de lucrare a solului nu prezintă o influenţă semnificativă asupra 

ȋmburuienării culturii de soia după cum se poate observa şi din tabelul 4.14  prezentȃnd un 

număr de 43,67/m2 buruieni ȋn sistemul cu lucrări minime, cu o diferenţă de 1,5 buruieni/m2 

faţă de sistemul clasic ȋn care numărul de buruieni/m2 este de 45,17. 

Tabelul 4.14 

Influenţa sistemului de lucrare asupra gradului de ȋmburuienare la soia, 2012-2014 

A-Sistem de lucrare a solului 

 

Număr 

buruieni/m2 

% Diferenţa 

 

Semnificaţia 

 

a1- Clasic 

(arat cu ȋntoarcerea brazdei) 

45,17 100,0 0,00 Mt. 

a2- Conservativ 

(minimum tillage) 

43,67 96,7 -1,50 - 

DL (p 5%) 2,12         DL (p 1%) 10,61       DL (p 0,1%) 106,10 
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4.3. INFLUENŢA SISTEMELOR DE LUCRARE A SOLULUI ȘI A 

TRATAMENTELOR ASUPRA APARIȚIEI BOLILOR ȘI DĂUNĂTORILOR LA 

CULTURA DE GRȂU - PORUMB - SOIA ȊN PERIOADA 2012-2014 

 

Protecţia culturilor din experimentul realizat s-a avut ȋn vedere ȋncă de la ȋnfiinţare 

prin alegerea materialului biologic (soiuri şi hibrid) rezistent la atacul bolilor şi 

dăunătorilor, efectuarea tratamentelor la sămȃnţă ȋmpotriva agenţilor patogeni şi a 

dăunătorilor. 

4.3.1. Rezultate privind influenţa sistemului de lucrare a solului şi a tratamentelor 

asupra bolilor la cultura de grȃu 

Primele simptome ale bolilor la grȃul din această experienţă au fost semnalate ȋn 

faza de ȋnfrăţire a grȃului cȃnd s-a observat atacul de Septoria spp., Erysiphe graminis ȋn 

ambele sisteme de lucrare a solului şi de asemenea şi Fusarium spp.  

Din figura 4.1, se poate observa influenţa sistemului de lucrare a solului şi a 

variantei de tratament asupra gradului de atac (GA%) a septoriozei (Septoria spp.) la grȃul 

de toamnă din experienţă ȋn cei trei ani 2012, 2013 şi 2014. 

 Anul 2014 a avut o primăvară ploioasă de care a beneficiat cultura de grȃu şi a avut 

o dezvoltare vegetativă foarte bună dar  aceste condiţii  au favorizat şi gradul de atac al 

fuzariozei, atȃt ȋn sistemul clasic  cȃt şi ȋn sistemul conservativ, a atins valorile cele mai 

mari faţă de anii anteriori 2012 şi 2013. Ȋn sistemul clasic valorile GA au fost 1,5 % 

(varianta 1 de tratament) şi 1,1% (ȋn varianta 2 de tratament) comparativ cu sistemul 

conservativ unde la varianta 1 de tratament GA a fost 2,1%  şi 1,5% (varianta 2 de 

tratament).  
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Figura 4.1. Gradul de atac % din suprafaţa foliară atacată (Septoria spp.), 2012-2014 

 

4.3.2. Rezultate privind influenţa sistemului de lucrare şi a tratamentelor asupra 

dăunătorilor la cultura de grȃu 

Interacţiunea factorului sistem x tratamente x an (tabelul 4.15) influenţează foarte 

semnificativ prezenţa ȋn cultura de grȃu a dăunătorilor, valorile mai mari ȋnregistrate ȋn 

sistemul conservativ ȋn varianta 1 cu două tratamente ȋn anul 2012 şi 2013 se situează ȋntre 

160-162 exemplare comparativ cu sistemul clasic pentru aceeaşi perioadă şi aceeaşi 

variantă de tratament ȋn care s-a determinat un număr de exemplare de 101-105 dăunători. 

La varianta 2 cu trei tratamente pentru aceeaşi perioadă tot ȋn sistemul conservativ numărul 

dăunătorilor a fost mai mare avȃnd valori de 68,6 -73 exemplare şi un număr de 42-46 

exemplare ȋn sistemul clasic.  
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Tabelul 4.15 

Influenţa interacţiunii sistem x tratamente x an asupra dăunătorilor la grȃu, 2012-2014 

Factorul experimental  

A (sistem) x C (tratamente) x D (an) 

Nr.dăunători 

 

% Diferenţa 

 

Semnificaţia 

 

a1 (clasic) x c1 x d1 (2012) 105,67 100,0 0,00 Mt. 

a2 (conservativ) x c1 x d1 (2012) 162,00 153,3 56,33 *** 

a1 (clasic) x c1 x d2 (2013) 101,00 100,0 0,00 Mt. 

a2 (conservativ) x c1 x d2 (2013) 160,33 158,7 59,33 *** 

a1 (clasic) x c1 x d3(2014) 86,00 100,0 0,00 Mt. 

a2 (conservativ) x c1 x d3 (2014) 137,00 159,3 51,00 *** 

a1 (clasic) x c2 x d1 (2012) 46,00 100,0 0,00 Mt. 

a2 (conservativ) x c2 x d1 (2012) 68,67 149,3 22,70 *** 

a1 (clasic) x c2 x d2 (2013) 43,00 100,0 0,00 Mt. 

a2 (conservativ) x c2 x d2 (2013) 73,00 169,8 30,00 *** 

a1 (clasic) x c2 x d3 (2014) 42,00 100,0 0,00 Mt. 

a2 (conservativ) x c2 x d3 (2014) 67,00 159,5 25,00 *** 

DL (p 5%) 1,66        DL (p 1%) 2,41        DL (p 0,1%) 3,89 

 

4.3.3. Rezultate privind influenţa sistemului de lucrare şi a tratamentelor 

asupra bolilor la cultura de porumb 
 

Tabelul 4.16 prezintă influenţa foarte semnificativ pozitivă a interaţiunii dintre 

factorul sistem x tratamente x an asupra fuzariozei la ştiulete. Se pare că sistemul 

conservativ de lucrare a solului ȋn ambele variante de fertilizare şi tratamente a favorizat 

apariţia acestei boli ȋn toţi cei trei ani experimentali astfel că gradul de atac a ȋnregistrat 
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valori cuprinse ȋntre 2,03% - 2,87% comparativ cu martorul (sistemul clasic) la care 

intensitatea bolii a ȋnregistrat valori ale gradului de atac cuprinse între 1,03% -1,47%.  

Tabelul 4.16 

Influenţa interacţiunii sistem x tratamente x an asupra fuzariozei la ştiulete, 2012-2014 

Factorul experimental 

A (sistem) x C (tratamente) x  

D (an) 

Boabe atacate 

% 

 

% Diferenţa 

 

Semnificaţia 

 

a1 (clasic) x c1 x d1 (2012) 1,10 100,0 0,00 Mt. 

a2 (conservativ) x c1 x d1 (2012) 2,33 212,1 1,23 *** 

a1 (clasic) x c1 x d2 (2013) 1,03 100,0 0,00 Mt. 

a2 (conservativ) x c1 x d2 (2013) 2,17 209,7 1,13 *** 

a1 (clasic) x c1 x d3(2014) 1,27 100,0 0,00 Mt. 

a2 (conservativ) x c1 x d3 (2014) 2,67 210,5 1,40 *** 

a1 (clasic) x c2 x d1 (2012) 1,17 100,0 0,00 Mt. 

a2 (conservativ) x c2 x d1 (2012) 2,30 197,1 1,13 *** 

a1 (clasic) x c2 x d2 (2013) 1,07 100,0 0,00 Mt. 

a2 (conservativ) x c2 x d2 (2013) 2,03 190,6 0,97 *** 

a1 (clasic) x c2 x d3 (2014) 1,47 100,0 0,00 Mt. 

a2 (conservativ) x c2 x d3 (2014) 2,87 195,5 1,40 *** 

DL (p 5%) 0,10      DL (p 1%) 0,14         DL (p 0,1%) 0,22 

 

4.3.4. Rezultate privind influenţa sistemului şi a tratamentelor asupra dăunătorilor 

la cultura de porumb 

Tabelul 4.17 prezintă influenţa foarte semnificativă a interacţiunii factorului sistem 

x tratamente x  an asupra prezenţei dăunătorilor porumbului din experienţă. După cum se 

poate observa ȋn toţi cei trei ani experimentali, prin aplicarea unui singur tratament ȋn faza 

de 3-5 frunze a porumbului cu 0,1 l/ha insecticid Calypso, ȋn sistemul clasic de lucrare a 

solului numărul dăunătorilor a fost mai redus ȋnregistrȃndu-se valori cuprinse ȋntre 86-105 

exemplare comparativ cu sistemul de lucrări minime la care s-au ȋnregistrat 137-162 

exemplare. Aplicarea celui de al doilea tratament ȋn faza 3-5 frunze cu doza de 0,1 l/ha 

Calypso şi ȋn faza 7-8 frunze utilizȃnd Fastac 0,1 l/ha a determinat un număr mai redus de 
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dăunători ȋn ambele sisteme de lucrare, ȋn sistemul clasic numărul acestora a fost cuprins 

ȋntre 42-46 exemplare iar ȋn sistemul de lucrări minime 68-73 exemplare.  

Tabelul 4.17 

Influenţa interacţiunii sistem x tratamente x an asupra dăunătorilor la porumb, 2012-2014 

Factorul experimental 

A (sistem) x C (tratament) x D (an) 

Nr.dăunători 

 

% Diferenţa 

 

Semnificaţia 

 

a1 (clasic) x c1 x d1 (2012) 105,67 100,0 0,00 Mt. 

a2 (conservativ) x c1 x d1 (2012) 162,00 153,3 56,33 *** 

a1 (clasic) x c1 x d2 (2013) 101,00 100,0 0,00 Mt. 

a2 (conservativ) x c1 x d2 (2013) 160,33 158,7 59,33 *** 

a1 (clasic) x c1 x d3(2014) 86,00 100,0 0,00 Mt. 

a2 (conservativ) x c1 x d3 (2014) 137,00 159,3 51,00 *** 

a1 (clasic) x c2 x d1 (2012) 46,00 100,0 0,00 Mt. 

a2 (conservativ) x c2 x d1 (2012) 68,00 149,3 22,67 *** 

a1 (clasic) x c2 x d2 (2013) 43,00 100,0 0,00 Mt. 

a2 (conservativ) x c2 x d2 (2013) 73,00 169,8 30,00 *** 

a1 (clasic) x c2 x d3 (2014) 42,00 100,0 0,00 Mt. 

a2 (conservativ) x c2 x d3 (2014) 67,00 159,5 25,00 *** 

DL (p 5%) 1,66         DL (p 1%) 2,41         DL (p 0,1%) 3,89 

 

4.3.5. Rezultate privind influenţa sistemului de lucrare şi a tratamentelor asupra 

bolilor la cultura de soia 

Determinarea gradului de atac al arsurii bacteriene instalată ȋn experienţa cu soia s-

a realizat ȋn luna iulie ȋn toţi cei trei ani experimentali. Se poate observa din figura 4.2, 

influenţa mai favorabilă a anului 2014, ȋn intensitatea şi gradul de atac al arsurii bacteriene. 

Gradul de atac este mai ridicat ȋn sistemul conservativ atȃt la varianta cu un singur 

tratament ȋn care valorile GA au fost de 0,3% ȋn anul 2012, de  1,1% ȋn anul 2013 şi 2,05% 

ȋn anul 2014 cȃt şi la varianta cu două tratamente care a determinat un GA de 0,8% ȋn anul 

2013 şi 1,7% ȋn anul 2014.  
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Figura 4.2. Gradul de atac ( GA%) Arsura bacteriană, 2012-2013 

 

4.3.6. Rezultate privind influenţa sistemului şi a tratamentelor asupra dăunătorilor 

la cultura de soia 
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dăunătorii frecvenţi ȋn cultura soiei, ȋn zona Cȃmpiei Transilvaniei semnalat şi ȋn 

experienţa realizată. Tabelul 4.18, prezintă influenţa interacţiunii sistem x tratamente x an 

şi se poate observa că ȋn toţi anii luaţi ȋn studiu diferenţele ȋnregistrate au fost distinct 

semnificativ pozitive pentru ambele sisteme experimentate comparativ cu martorul 
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Tabelul 4.18 

Influenţa interacţiunii sistem x tratamente x an asupra prezenţei Autographa gamma  

la soia, 2012-2014 

Factorul experimental 

A (sistem) x C (tratament) x D (an) 

Nr.dăunători 

 

% Diferenţa 

 

Semnificaţia 

 

a1 (clasic) x c1 x d1 (2012) 12 100,0 0,00 Mt. 

a2 (conservativ) x c1 x d1 (2012) 18 150,0 6,00 ** 

a1 (clasic) x c1 x d2 (2013) 14 100,0 0,00 Mt. 

a2 (conservativ) x c1 x d2 (2013) 20 142,9 6,00 ** 

a1 (clasic) x c1 x d3(2014) 12 100,0 0,00 Mt. 

a2 (conservativ) x c1 x d3 (2014) 18 150,0 6,00 ** 

a1 (clasic) x c2 x d1 (2012) 8 100,0 0,00 Mt. 

a2 (conservativ) x c2 x d1 (2012) 14 175,0 6,00 ** 

a1 (clasic) x c2 x d2 (2013) 11 100,0 0,00 Mt. 

a2 (conservativ) x c2 x d2 (2013) 15 136,4 4,00 ** 

a1 (clasic) x c2 x d3 (2014) 8 100,0 0,00 Mt. 

a2 (conservativ) x c2 x d3 (2014) 12 150,0 4,00 ** 

DL (p 5%) 1,71         DL (p 1%) 3,18       DL (p 0,1%) 8,05 

 

 

4.4. INFLUENȚA SISTEMELOR DE LUCRARE A SOLULUI, FERTILIZARE ȘI 

TRATAMENTE ASUPRA ELEMENTELOR COMPONENTE ALE PRODUCȚIEI LA 

GRȂUL DE TOAMNĂ, PORUMB ȘI SOIA ȊN ANII EXPERIMENTALI                     

2012, 2013 ȘI 2014 
 

4.4.1 Elementele productivităţii la grȃul de toamnă Arieşan ȋn condiţiile 

experimentale din anii 2012-2014 

Principalele elemente de producţie ale grȃului (soiul Arieşan) care au fost luate ȋn 

calcul ȋn cadrul experienţei sunt: numărul de spice/m2; numărul de boabe/spicul principal  

şi greutatea boabelor/spicul principal. Din figura 4.3, se poate observa influenţa sistemului 

de lucrare asupra numărului de spice/m2, astfel ȋncȃt aproape ȋn toate cazurile ȋn toţi cei 

trei ani experimentali la toate tehnologiile aplicate, numărul de spice/m2 este mai mare ȋn 

sistemul conservativ comparativ cu sistemul clasic. 
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Figura 4.3. Elementele de productivitate-număr de spice/m2, 2012-2014 

 

4.4.2. Elementele productivităţii la soiul de soia Onix ȋn condiţiile experimentale din 

anii 2012-2014 

Elementele de productivitate la soiul de soia Onix  luate ȋn calcul ȋn cadrul 

experienţei au fost: numărul de plante/m2; numărul de păstăi/plantă; numărul şi greutatea 

boabelor/plantă. Figura 4.4, redă numărul de boabe/plantă şi se poate observa nivelul 

ridicat al acestei ȋnsuşiri cantitative ȋn anul 2014 ȋn cazul sistemului clasic şi conservativ 

cu două fertilizări şi un tratament sau cu două fertilizări şi două tratamente fitosanitare. 
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4.4.3. Elementele productivităţii la hibridul de porumb Turda Star ȋn condiţiile 

experimentale din anii 2012-2014 

Un element important al producţiei la porumb ȋl constituie numărul de boabe/ştiulete 

iar din figura 4.5, se poate observa ȋn mod clar că ȋn anul 2014 această importantă ȋnsuşire 

cantitativă are valorile cele mai mari. Porumbul răspunde şi el favorabil fertilizării 

suplimentare şi celor două tratamente fitosanitare ȋnregistrȃnd valorile cele mai mari ȋn 

aceste situaţii ȋn toţi cei trei ani experimentali. 

 

Figura 4.5. Influenţa sistemului şi a tehnologiei asupra numărului de boabe/ştiulete 
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Figura 4.6.  Influenţa sistemului asupra conţinutului boabelor ȋn gluten , 2012-2014 
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statistic fiind ȋn favoarea sistemului conservativ unde valoarea medie a conţinutului de 

amidon ȋn cei trei ani studiaţi este de 70,15% iar ȋn sistemul clasic aceasta este de 70,11% 

(figura 4.7). 

 

Figura 4.7. Influenţa sistemului asupra conţinutului boabelor de porumb ȋn amidon, 
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La soia din figura 4.8, se poate constata faptul că sistemul conservativ (minimum 

tillage) influenţează semnificativ negativ conţinutul ȋn grăsimi prin valoarea conţinutului 

de 20,0%, cu 0,13 % mai mic faţă de sistemul clasic (cu arătură) ȋn care s-a realizat un 

conţinut ȋn grăsimi de  20,13%. 

 

Figura 4.8. Influenţa sistemului asupra conţinutului boabelor de soia ȋn grăsimi, 

 2012-2014 
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obţinute ȋn sistemul clasic. Totuşi, sistemul neconvenţional aduce un spor de producţie la grȃul 
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Deşi costul cheltuielilor a fost mai redus la cultivarea grȃului ȋn sistemul 

neconvenţional de lucrare a solului (no tillage) totuşi prin preţul de vȃnzare destul de mic la 

aceste produse importante,  grȃu la  0,8 lei/kg; porumb la 0,7 lei/kg şi soia la 1,5 lei/kg, cea 

mai rentabilă cultură din experiment ar fi totuşi soia. 

Tabel 4.19 

Eficienţa economică a sistemelor de cultură ȋn funcţie de producţiile realizate  

(kg/ha), 2012-2014 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultura 

 

Sistem de lucrare 

 

Cost 

lei/ha 

 

Producţia 

medie 

realizată 

kg/ha 

Preţ 

producţie 

lei/kg 

 

Preţ 

producţie 

lei/ha 

 

Profit 

lei/ha 

 

GRȂU Clasic 2066,65 5721 0,8 4576,8 2510,15 

No tillage 1675,08 5773 0,8 4618,4 2943,32 

PORUMB Clasic 2261,48 5671 0,7 3969,7 1708,22 

Minimum tillage 2164,01 5693 0,7 3985,1 1821,09 

SOIA Clasic 2475,25 2671 1,5 4006,5 1531,25 

Minimum tillage 2377,78 2709 1,5 4063,5 1685,72 
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CAPITOLUL 5 

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

5.1. CONCLUZII 

 

Din studiul comparativ al comportării celor trei plante de cultură incluse ȋn rotaţia 

de trei ani cu grȃu soiul Arieşan, porumb hibrid triliniar Turda Star şi soiul de soia Onix, 

ȋn sisteme diferite de lucrare a solului, ȋn situaţia de fertilizare diferenţiată şi tratamente 

complexe pentru combaterea buruienilor, bolilor şi dăunătorilor ȋn condiţiile a trei ani de 

experimentare, pot fi sintetizate următoarele concluzii: 

5.1.1. Umiditatea existentă ȋn sol la cultura de grȃu de toamnă determinată ȋn 

perioada 2011-2014 a scos ȋn evidenţă faptul că lipsa precipitaţiilor din primăvara anului 

2012 a determinat o secetă care s-a făcut simţită în perioada de vară: luna iunie cu secetă 

pedologică pe orizontul 0-50 cm (de 28,45 m3/ha în orizontul 0-20 cm, 35 m3/ha în 

orizontul 20-50 cm) în sistemul convenţional şi 6 m3/ha în orizontul 0-20 cm, 29 m3/ha în 

orizontul 20-50 cm şi -163 m3/ha în orizontul 50-100 cm în sistemul conservativ de lucrări. 

Ȋn anul 2014, ȋn lunile mai şi iunie valorile rezervei accesibile au scăzut pe orizontul 0-100 

cm chiar şi sub CO  la -56 m3/ha şi - 411 m3/ha, în sistem conventional de lucrare a solului 

şi -46 mc/ha şi -139 mc/ha în sistem conservativ. 

5.1.2. Rezistenţa solului la penetrare ȋn sistemul conservativ creşte semnificativ 

avȃnd valoarea de 1451,54 kPa comparativ cu sistemul clasic unde se ȋnregistrează 

valoarea de 1118,91 kPa. După adȃncimea de 30 cm valorile forţei (kPa) sunt mai mici ȋn 

sistemul conservativ (1438,50 kPa) comparativ cu sistemul clasic la care valorile forţei 

sunt mai mari (1521,50 kPa).  

5.1.3. Apariţia bolilor la grȃu a fost influenţată de sistemul de lucrare a solului şi 

tratamentele aplicate, sistemul clasic de lucrare a solului s-a dovedit a fi superior sistemului 

conservativ ȋn aproape toate variantele de tratament ȋn ceea ce priveşte infecţiile foliare 

(bolile) ale grȃului. Atacul de septorioză (Septoria spp ) ȋn sistemul clasic a fost de 0,3% - 

0,1 % ȋn anul 2012, 0,5 %-0,3% ȋn 2013 şi 1,5-1,1% ȋn 2014 comparativ cu sistemul 
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conservativ la care gradul de atac a ȋnregistrat aceeaşi valoare de 0,3%-0,1 % doar ȋn anul 

secetos 2012 urmȃnd apoi ca ȋn anul 2013 gradul de atac (GA) să fie  mai ridicat 1,1%-0,8 

% şi 2,1%-1,5% ȋn anul 2014. 

5.1.4. Apariţia bolilor la porumb este influenţată foarte semnificativ pozitiv de  

sistemul conservativ, ȋnregistrȃndu-se un grad de atac (GA%) a fuzariozei la ştiulete de 

2,39 % cu o diferenţă de 1,21% faţă de sistemul clasic ȋn care s-a ȋnregistrat valoarea de 

1,18%. Cei trei ani luaţi ȋn studiu influenţează foarte diferit apariţia fuzariozei la ştiulete. 

Comparativ cu anul 2012 luat ca martor ȋn care GA este 1,73%, anul 2013 a influenţat 

foarte semnificativ negativ atacul de fuzarioză, fiind de 1,58% ca apoi ȋn anul 2014 se pare 

că mediul a influenţat foarte semnificativ pozitiv atacul acestei boli, valorile fiind de 

2,07%.  

5.1.5. Asupra producţiei de grȃu sistemul de lucrare a solului prezintă o influenţă 

nesemnificativă ȋn formarea recoltei de grȃu, diferenţa dintre cele două sisteme clasic şi 

conservativ fiind de numai 52 kg/ha. Recolta de grȃu se pare că este cel mai mult influenţată 

de factorul an,  anii 2013 şi 2014 prezentȃnd o influenţă semnificativ pozitivă ȋn exprimarea 

potenţialului de producţie a soiului de grȃu Arieşan, ȋn anul 2013 producţiile de grȃu 

realizate au avut valoarea de 5866 kg/ha iar ȋn anul 2014 s-a ȋnregistrat cea mai mare 

valoare de 6643 kg/ha comparativ cu anul 2012 ȋn care producţia realizată a avut o valoare 

de  4732 kg/ha.   

5.1.6. Producţia de porumb este influenţată pe lȃngă genotip, de condiţiile 

climatice astfel că anul 2013 are o acţiune semnificativ pozitivă dată de valoarea de 5355 

kg/ha comparativ cu anul 2012 şi o acţiune foarte semnificativ pozitivă a anului 2014  care 

a determinat realizarea unei producţii de 6102 kg boabe/ha comparativ cu martorul 

reprezentat de anul 2012 ȋn care s-au realizat producţii de 5392 kg/ha. 

5.1.7. Fertilizarea suplimentară la soia influenţează foarte semnificativ pozitiv 

producţia, influenţă dată de valoarea de 3023 kg/ha comparativ cu varianta cu o singură 

fertilizare la care valoarea producţiei este de 2358 kg/ha.  

5.1.8. Producţia la soia este influenţată foarte semnificativ pozitiv de condiţiile 

climatice, astfel anul 2013 şi anul 2014 au determinat realizarea unor producţii de soia de 
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2750 kg/ha respectiv 3097 kg/ha faţă de anul 2012 ȋn care s-a realizat cea mai scăzută 

producţie şi anume de 2223 kg/ha. 

5.1.9. Fertilizarea suplimentară cu N40 influenţează foarte semnificativ pozitiv 

conţinutul boabelor de grȃu ȋn proteine determinȃnd o valoare de 13,08% cu o diferenţă de 

2,15% faţă de valoarea 10,93% ȋnregistrată ȋn varianta cu o singură fertilizare. Este foarte 

cunoscută relaţia inversă dintre conţinutul de proteine şi producţie, cunoscut fiind faptul că 

obţinerea grȃnelor de calitate se realizează ȋn zonele mai secetoase ceea ce şi ȋn cazul de 

faţă a condus la creşterea conţinutului de proteine ȋn anul 2012 (13,26%) care fiind un an 

secetos a influenţat favorabil acumularea proteinelor ȋn bob comparativ cu anul 2013 

(11,94%) cu diferenţe distinct semnificativ negative şi foarte semnificativ negative ȋn anul 

2014 (10,81%).  

5.1.10. Fertilizarea suplimentară cu N40 aplicată la porumb ȋn faza de 3-5 frunze 

se pare că a contribuit la creşterea conţinutului de amidon ȋn boabe cu 0,7% faţă de varianta 

cu o singură fertilizare aplicată la semănat. 

5.1.11. Fertilizarea suplimentară cu N40 a determinat o creştere a conţinutului ȋn 

grăsimi la soia de 0,27% comparativ cu valoarea conţinutului ȋn grăsimi de 19,93% unde 

s-a aplicat doar o fertilizare (de bază concomitent cu semănatul soiei). Această fertilizare 

suplimentară avȃnd o influenţă foarte semnificativ pozitivă asupra conţinutului boabelor ȋn 

grăsimi dată de valoarea de 20,20%. 

5.1.12. Eficienţa economică a sistemelor conservative la  cultura de grȃu rezultă 

ȋn principal din reducerea consumului de combustibil cu aproximativ 50%, fiind necesar 

un consum de doar 55,4 litri/ha la un cost de 315,78 lei/ha comparativ cu sistemul clasic la 

care se ȋnregistrează un consum de 110,5 litri/ha la un cost de 629,85 lei/ha.Valoarea 

cheltuielilor cu materiale ȋn sistemul clasic este de 1536,8 lei/ha iar ȋn sistemul conservativ 

1436,8 lei/ha cu o reducere de 100 lei/ha. 

5.1.13. Eficienţa economică a sistemelor conservative la  cultura de porumb 

derivă din consumul de combustibil de 84,4 l/ha la un preţ de 481,08 lei/ha cu o  diferenţă 

este de 17,1 l/ha (preţ 97,47 lei) comparativ cu sistemul clasic la care sunt necesari 101,5 
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litri/ha la un preţ de 578,55 lei/ha pentru realizarea tuturor lucrărilor pe care le implică 

tehnologia de cultură. 

5.1.14. Eficienţa economică a sistemului conservativ la  cultura de soia este 

rezultată din numărul lucrărilor efectuate care necesită un consum de combustibil calculat 

la 84,4 l/ha la un preţ de 481,08 lei/ha realizȃnd astfel o economie de 17,1 l/ha la preţ de 

97,47 lei/ha. Ȋn sistemul clasic de lucrare a solului tehnologia aplicată necesită un consum 

de combustibil de 101,5 l/ha la un preţ de 578,55 lei/ha. Preţul materialelor utilizate, ȋn 

special al pesticidelor pentru protecţia culturii de soia ȋn ambele sisteme de lucrare, fiind 

destul de ridicate se realizează o economie de doar 97,47 lei/ha. 

5.1.15. Faţă de tehnologia de cultivare neconvenţională toate cele trei culturi din 

experienţă au răspuns favorabil, producţiile ȋnregistrate la aceste culturi au fost aproximativ 

egale cu cele obţinute ȋn sistemul clasic. Totuşi, sistemul neconvenţional aduce un spor de 

producţie la grȃul de toamnă Arieşan de 0,9%, la porumb de 0,4% iar la soia de 1,4%. 

Scăzȃndu-se din valoarea producţiei realizate de fiecare cultură, pe unitatea de suprafaţă (1 

hectar), totalul cheltuielilor (materiale şi combustibil) rezultă un profit de 433,2 lei/ha la 

grȃu; 112,9 lei/ha la porumb şi 154 lei/ha la soia, ceea ce per total tehnologie ȋnseamnă 

17,3% la grȃu, 6,6% la porumb şi 10% la soia.  

5.1.16. Deşi costul cheltuielilor a fost mai redus la cultivarea ȋn sistemul 

neconvenţional a grȃului, totuşi prin preţul de vȃnzare destul de mic la aceste produse 

importante,  grȃu la  0,8 lei/kg; porumb la 0,7 lei/kg şi soia la 1,5 lei/kg, cea mai rentabilă 

cultură din experiment ar fi totuşi soia.  

 

5.2. RECOMANDĂRI 

 

5.2.1. La culturile de grȃu de toamnă recomandăm cultivarea ȋn sistemul de 

agricultură conservativ (no tillage), cu semănatul grȃului direct ȋn teren neprelucrat şi 

păstrarea după recoltare a cel puţin 30% din resturile vegetale (paie, buruieni) pe suprafaţa 

solului (mulci vegetal) acestea contribuind la  reducerea  gradului de ȋmburuienare a 

culturii; 
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5.2.2. La cultura de soia recomandăm cultivarea ȋn sistemul de agricultură minimum 

tillage, cu semănatul soiei ȋn teren prelucrat parţial cu cizelul la 30 cm adȃncime, o 

erbicidare la sol (ppi) pentru combaterea buruienilor răsărite sau ȋn curs de răsărire folosind 

următoarele produse: Sencor (lichid) 0,35 l/ha + Tender 1,5 l/ha + Clean Up 3 l/ha ȋntr-un 

volum de 300 l apă/ha iar pe vegetaţie erbicidare cu produsele Pulsar 40 ȋn doză de  1l/ha 

(buruienile dicotiledonate şi unele monocotiledonate) + Agil 100 EC ȋn doză de 1,5 l/ha 

pentru combaterea pirului (Agropyron repens);  

  5.2.3. Pentru cultura de grȃu de toamnă, porumb şi soia recomandăm aplicarea a 

două fertilizări (de bază N40P40 concomitent cu semănatul + N40  pe vegetaţie) care 

influenţează producţia din punct de vedere cantitativ şi calitativ; 

5.2.4. Protecţia grȃului faţă de atacul bolilor foliare se poate asigura prin utilizarea 

fungicidului  Evolus ȋn doza de 1l/ha, acesta prezentȃnd un spectru mai larg de combatere 

a bolilor foliare şi de spic. 
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