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Introducere 
 

Deoarece populaţia lumii este în continuă creştere, într-o rată alarmantă, 
resursele de apă şi pământ necesare pentru producerea materiei prime alimentare sunt 
limitate. Utilizarea sistemelor actuale de lucrare a solului care necesită un număr mare 
de utilaje şi maşini agricole are efecte care se răsfrâng asupra solului şi plantelor 
cultivate. Compactarea solului datoratǎ traficului intens al utilajelor pe suprafeţele 
agricole are urmări asupra fenofazelor creşterii plantelor: germinaţia seminţelor, 
răsărirea plantelor, dezvoltarea rădăcinilor, absorbţia substanţelor nutritive cu efect 
asupra capacităţii de producţie şi implicit diminuarea producţiei (RUSU şi GUŞ 2007). 
Preocupările actuale pentru introducerea sistemelor de agricultură conservativă pe 
suprafeţe tot mai mari se justifică prin proporţiile îngrijorătoare la care au ajuns 
fenomenele de degradare a resurselor de mediu, degradarea solului provocată de 
eroziune ajungând la nivelul a 0,3-0,8% din suprafaţa arabilă din lume. 

 

Evoluţia sistemelor de lucrare a solului 
 

Primele forme primitive de unelte de prelucrare a solului au apărut în Egipt în 
jurul anului 6.000 î.e.n. şi s-au dezvoltat de la uneltele de piatră folosite î.e.n. până la 
agregatele complexe de azi. Odată cu apariţia uneltelor s-a modificat şi metoda de 
prelucrare a solului, la început folosindu-se forţa umană, apoi cea animală, astăzi fiind 
în majoritate utilizată tracţiunea mecanică. În ultimele secole tehnicile de prelucrare a 
solului au evoluat, generând diverse soluţii impuse de adaptarea la diferite cerinţe 
pedoclimatice (RUSU, 2005). 

Sistemul clasic are ca principală caracteristică arătura cu plugul cu cormană 
prin care se realizează întoarcerea brazdei şi participarea în proporţie de 40-50% a 
plantelor prăşitoare în structura culturilor (DOMUŢA, 2008). Acest sistem este bazat pe 
utilizarea mecanizării, îngrăşămintelor chimice (JITĂREANU şi colab., 1997) în cantităţi 
mari, utilizarea unui număr mare de lucrări ale solului şi a pesticidelor.  

Lucrările minime cuprind afânarea de bază fără întoarerea brazdei, lucrare 
necesară pentru combaterea mecanică a buruienilor, facilitarea unor procese fiziologice 
şi dezvoltarea sistemului radicular (GUŞ şi colab., 2004). Caracteristica generală a 
sistemului cu minim de lucrări este reducerea consumului energetic (COOLMAN et al., 
1993) şi a ponderii de timp alocată pentru efectuarea acestor lucrări, mai mult de 30% 
din resturile vegetale sunt lăsate pe câmp, fiind o practică importantă în reducerea 
eroziunii solului (URI, 1999) şi se acceptă arătura cu plugul cu cormană o dată la 3-5 ani. 

Semănatul direct se realizează direct în miriştea plantei premergătoare, fără 
disturbarea solului, toate resturile vegetale rămânând la suprafaţa solului (LĂZUREANU 
şi colab., 2006). 

 

Stadiul actual al cercetărilor privind biologia şi tehnologia 
de cultivare a mazării 

 

Mazărea are un conţinut bogat în proteine, este utilizată în alimentaţia umană 
şi animală, are un important avantaj ecologic, contribuind la dezvoltarea sistemelor 
agricole cu imputuri scăzute, prin fixarea azotului atmosferic până la 48-167 kg/ha, 
serveşte ca şi cultură de pauză, care minimizează nevoia continuă de materie primă 
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externă. Are un ciclu vegetativ de 100-120 de zile, răsărirea hipogeică, rădăcina 
pivotantă de tip II, pe care se dezvoltă nodozităţi cu bacterii fixatoare de azot atmosferic 
(Rhizobium leguminosarum) (ALINA ŞIMON şi colab., 2014), tulpina erectă până la 
maturitate, cu foliolele transformate în cârcei (MIKIĆ et al., 2011), flori albe, păstăi care 
conţin 1-9 seminţe. 

Se cultivă în zone temperate, cu umiditate moderată, este bună premergătoare 
pentru majoritatea culturilor (ALINA ŞIMON, 2015), necesită fertilizare cu P2O5 la 
începutul perioadei de vegetaţie şi nu necesită fertilizare cu N. Terenul pe care se cultivă 
trebuie să fie bine nivelat pentru a obţine un lan uniform, sămânţa utilizată să fie 
certificată, tratată împotriva bolilor, cu germinaţie minim 80%, semănatul se realizează 
primăvara devreme pentru a utiliza rezerva de apă din iarnă, cu o cantitate de sămânţă 
de 250-300 kg/ha, lucrările de îngrijire necesare sunt erbicidarea şi tratamentele 
împotriva bolilor şi a gărgăriţei Bruchus pisorum. Recoltarea se face direct din lan când 
peste 75% din păstăi ajung la matiuritate şi se brunifică. 

 

Scopul lucrării şi obiectivele cercetării 
 

În contextul schimbărilor de mediu produse în urma dezvoltării agriculturii, 
lucrarea „Cercetări privind adaptabilitatea culturii de mazăre afila la sistemele 
conservative de lucrare a solului” are ca scopul principal realizarea unei tehnologii de 
cultură la mazăre care să fie în concordanţă cu schimbările actuale şi care să permită 
realizarea unei producţii cantitative şi calitative optime.  

În realizarea acestui scop se desprind o serie de obiective:  
1. Cercetări privind influenţa factorilor experimentali asupra desimii la răsărire; 
2. Stabilirea influenţei sistemelor de lucrare asupra rezervei momentane de umiditate;  
3. Analiza influenţei factorilor experimentali asupra elementelor de productivitate; 
4. Analiza influenţei factorilor experimentali asupra gradului de îmburuienare şi 
atacului de boli şi dăunători; 
5. Evaluarea influenţei factorilor experimentali asupra producţiei; 
6. Stabilirea relaţiei dintre factorii experimentali şi rezistenţa solului la penetrare; 
7. Stabilirea influenţei tehnologiei de cultură asupra eficienţei economice; 
8. Influenţa sistemelor de lucrare a solului aupra însuşirilor agro-chimice a solului; 
9. Stabilirea influenţei factorilor experimentali asupra cantităţii de proteină; 
10. Influenţa factorilor experimentali asupra unor elemente fiziologice ale plantelor. 

 

Particularităţile cadrului natural  
 

Cadrul natural: experienţa a fost amplasată pe terenul deservit a Staţiunii de 
Cercetare şi Dezvoltare Agricolă Turda, situată în partea de nord-vest a municipiului 
Turda, la o altitudine de 345-439 m (DANA MALSCHI, 2007), pe un faeozion vertic. 
Temperaturile înregistrate în perioada 2014-2016 au fost uşor mai ridicate decât media 
pe 59 ani iar precipitaţiile s-au abătut de la medie în majoritatea lunilor. 

 

Factorii experimentali 
 

În proiectul de cercetare au fost monitorizaţi 3 factori: factorul A (sistemulde 
lucrare a solului) cu 3 gaduări: a1=sistemul de agricultură convenţional (arătura cu 
întoarcerea brazdei) SC, a2=sistemul de agricultură neconvenţional (lucrări minime, 
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varianta cizel) SM, a3=sistemul de agricultură neconvenţional (semănat direct) SD; 
factorul B (soiurile de mazăre) cu 4 graduări: b1=Tudor, b2=Dora, b3=Bellmondo, 
b4=Camilla; factorul C (anii luaţi în studiu) cu 3 graduări: c1=2014, c2=2015, c3=2016. 
 

Observaţii şi determinări 
 

 Pentru realizarea scopului propus s-au efectuat mai multe observaţii şi 
determinări pe parcursul perioadei de vegetaţie: determinarea răsăririi şi dezvoltării 
vegetative a plantelor de mazăre, determinarea rezervei de umiditate momentană, 
determinarea gradului de îmburuienare şi gradului de atac al dăunătorilor şi agenţilor 
fitopatogeni asupra culturii de mazăre, influenţa factorilor experimentali asupra 
producţiei, determinarea rezistenţei solului la penetrare, determinarea eficienţei 
economice, determinarea parametrilor fiziologici şi a procentului de proteine din boabe. 
 

Rezultate obţinute 
 

Numărul de plante răsărite a fost influenţat de condiţiile climatice, cea mai 
mare desime de 83 pl/m2 a fost determinată în anul 2016, de sistemul de lucrare a 
solului, în SC fiind determinat un număr de 87 pl/m2 răsărite, mai mare decât în 
sistemele conservative de lucrare a solului. 

Rezerva momentană de umiditate a solului calculată pe adâncimea 0-20 cm 
a fost peste plafonul minim de 503,1 m3/ha atât în SC cât şi în sistemele conservative, în 
SM şi SD valorile fiind uşor mai ridicate în toate lunile din perioada de vegetaţie a 
culturii, în special în anul 2016 (Fig. 1). 

 

 
Fig. 1. Rezerva momentană de umiditate pe adâncimea de 0-20 cm 

 

 Influenţa factorilor experimentali asupra taliei plantelor, numărului de 
păstăi, numărului de boabe şi MMB. În anul 2015 talia plantelor a fost de 75 cm, 
numărul de păstăi a fost de doar 181/m2, numărul de boabe a fost de 1162/m2, valoarea 
MMB ajungând la doar 234,6g, valoarea diferenţelor acestor parametrii determinaţi 
fiind foarte semnificativ  mai mică decât media celor 3 ani şi decât cele din anul 2016 
care s-a aflat la polul opus cu o talie a plantelor de 97cm, un număr de păstăi de 300/m2, 
număr de boabe de 2186/m2, dar cu o valoare a MMB de doar 239,2g (Fig. 2,3,4,5). În 
SM au fost determinate valori apropiate de cele din SC în ceea ce priveşte numărul de 
păstăi şi boabe, în comparaţie cu SD unde valorile parametrilor au fost mai mici decât în 
celelalte două sisteme (Fig. 6,7,8,9). Cele patru soiuri au influenţat diferit elementele de 
producţie, remarcându-se soiul Camilla cu un număr semnificaitv mai mare de păstăi de 
peste 241/m2 şi 1838 de boabe/m2, dar cu o valoare a MMB de numai 230,1g. 
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Fig. 2. Talia plantelor       Fig. 3 Numărul de păstăi 

 

  
   Fig. 4.  Numărul de boabe    Fig. 5. MMB 

 

  
     Fig. 6.  Talia plantelor                      Fig. 7. Numărul de păstăi 

 

  
  Fig. 8.  Numărul de boabe        Fig. 9. MMB 

 

Influenţa factorilor experimentali asupra gradului de îmburuienare. Cele 
mai multe specii de buruieni identificate după răsărirea culturii au fost din categoria 
dicotiledonatelor anuale, speciile Chenopodium album şi Xantium strumarium fiind 
specii foarte des întâlnite în câmpul experimental de la SCDA Turda. Condiţiile climatice 
au influenţat şi gradul de îmburuienare al culturii, în anii 2014 şi 2016 fiind înregistrat 
cel mai mare număr de buruieni/m2 (Tabel 1). În sistemele conservative numărul de 
buruieni a crescut faţă de SC, cu 3-5 buruieni/m2 (Tabel 2). 
 

Tabel 1. 
Influenţa anilor experimentali asupra gradului de îmburuienare 

Anul experimental Număr buruieni/m2 Diferenţa Semnificaţia Testul Duncan 

Media anilor  25 - Mt. - 
2014 28 3 ** B 
2015 18 7 000 A 
2016 28 3 ** B 

DL (p 5%) 1,39              DL (p 1%) 2,11               DL (p 0,1%) 3,39 
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Tabel 2. 
 Influenţa sistemului de lucrare a solului asupra gradului de îmburuienare,  

Varianta de lucrare a solului Număr buruieni/m2  Diferenţa  Semnificaţia   Test Duncan 

Sistemul clasic 22 - Mt. A 
Sistemul cu lucrări minime 27 5 *** C 
Sistemul cu semănat direct 25 3 *** B 

DL (p 5%) 0,71                 DL (p 1%) 0,98                  DL (p 0,1%) 1,33 
 

Influenţa factorilor experimentali asupra frecvenţei atacului de fuzarioză. 
Cel mai frecvent atac de peste 53%, produs de Fusarium sp., a fost semnalat pe boabele 
recoltate în anul 2005, fiind influenţat de precipitaţiile cantitative căzute în momentul 
coacerii, în anii 2014 şi 2016 frecvenţa atacului fiind cuprinsă între 12-18% (Tabel 3). 
În urma aplicării sistemelor conservative de lucrare a solului se constată o creştere 
semnificativă a frecvenţei atacului de fuzarioză (Tabel 4). 
 

Tabel 3. 
Influenţa anilor experimentali asupra frecvenţei atacului de fuzarioză 

Anii experimentali 
 

Frecvenţa atacului  
(%) 

Arcsin √% % Diferenţa  
 (%) 

Testul 
Duncan 

Media anilor (martor) 26,4 30,92 100 -  

2014 12,6000 20,79 67,2 -10,13 A 

2015 53,1*** 46,77 151,3 15,85 C 

2016 18,100 25,20 81,5 -5,72 B 

DL (p 5%)  2,77                 DL (p 1%)  4,58                        DL (p 0,1%)  8,57 

 
Tabel 4. 

Influenţa sistemului de lucrare a solului asupra frecvenţei atacului de fuzarioză 
Sistemul de lucrare a solului Frecvenţa atacului  

(%) 
Arcsin 

√% 
% Diferenţa  

 (%) 
Testul 

Duncan 

Sistemul clasic (martor) 22,7 28,46 100 - A 
Sistemul cu lucrări minime 27,5*** 31,60 111,1 3,15 B 
Sistemul cu semănat direct 29,2*** 32,70 114,9 4,24 B 

DL (p 5%) 1,50        DL (p 1%) 2,10         DL (p 0,1%) 2,97 

 
Influenţa factorilor experimentali asupra frecveţei atacului produs de 

gărgăriţa Bruchus pisorum. Atacul de gărgăriţă a fost influenţat de condiţiile climatice, 
fiind cuprins între 3,1% (2016) şi 5,2% (2015), dar şi SM au determinat o creştere a 
atacului de gărgăriţă. Soiul Dora a fost cel mai sensibil la atacul de Bruchus pisorum, iar 
soiul Camilla a fost cel mai puţin afectat. 

Influenţa factorilor experimentali asupra producţiei. Producţia înregistrată 
în anul 2016 este foarte semnificativ mai mare, cu 789 kg/ha faţă de medie, iar în anul 
2015 producţia înregistrată a suferit o scădere foarte semnificativă de 774 kg/ha (Tabel 
5). La aplicarea SM se înregistrează o uşoară scădere a producţiei faţă de SC, dar la 
aplicarea SD producţia scade semnificativ, înregistrându-se o producţie cu 1276 kg/ha 
mai mică (Tabel 6). Soiurile Tudor, Bellmondo şi Camilla se remarcă prin producţii 
semnificative, între 3253-3446 kg/ha, iar la soiul Dora producţia ajunge la 2770 kg/ha. 
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Tabel 5.  
Influenţa anilor experimentali asupra producţiei de mazăre 

Anii experimentali Producţia (kg) Diferenţa (kg) Semnificaţia  Testul Duncan 

Media anilor (martor) 3200 - Mt.  

2014 3186 -14 - B 

2015 2426 -774 000 A 

2016 3989 789 *** C 

DL (p 5%) 49               DL (p 1%) 75               DL (p 0,1%) 120 

 

Tabel 6. 
Influenţa sistemului de lucrare a solului asupra producţiei de mazăre 

Varianta de lucrare a solului Producţia (kg) Diferenţa (kg) Semnificaţia  Testul Duncan 

Sistemul clasic 3642 - Mt. C 

Sistemul cu lucrări minime 3592 -50 0 B 

Sistemul cu semănat direct 2366 -1276 000 A 

DL (p 5%) 38                 DL (p 1%) 52                  DL (p 0,1%) 70 

 

Relaţia dintre factorii experimentali şi rezistenţa solului la penetrare. 
Umiditatea solului din cei 3 ani are o influenţă foarte mare asupra rezistenţei solului la 
penetrare, în anul 2016 aceasta atingând valori până la 1200 kPa faţă de anul 2015 când 
valoarea rezistenţei a crescut până la 1450 kPa (Tabel 7). La aplicarea sistemelor 
conservative de lucrare a solului se înregistrează o creştere semnificativă a valorii 
rezistenţei solului la penetrare, în comparaţie cu SC (Tabel 8). 

 

Tabel 7. 
 Influenţa anilor experimentali asupra rezistenţei solului la penetrare 

Anii experimental Rezistenţa solului la penetrare (kPa) Diferenţa  Semnificaţia  

Media anilor (martor) 1305 - Mt. 

2014 1266 -39 - 

2015 1450 145 *** 

2016 1200 -105 00 

DL (p 5%) 46               DL (p 1%) 69                 DL (p 0,1%) 111 

 

Tabel 8. 
Influenţa sistemului de lucrare a solului asupra rezistenţei solului la penetrare 

Sistemul de lucrare Rezistenţa solului la penetrare (kPa) Diferenţa  Semnificaţia  

Sistemul clasic 1224 - Mt. 

Sistemul cu lucrări minime  1313 90 *** 

Sistemul cu semănat direct 1379 156 *** 

DL (p 5%) 39               DL (p 1%) 54                 DL (p 0,1%) 73 

 
Influenţa sistemului tehnologic asupra eficienţei economice. La aplicarea 

SM se observă o scădere a consumului de combustibil de 22,3 l/ha, iar în urma aplicării 
SD consumul scade cu 33,7 l/ha (Tabel 9). Materialele necesare experimentului sunt 
aceleaşi în toate cele trei sisteme şi reprezintă cea mai mare parte din totalul unei 
tehnologii, ajungând la 1066 lei/ha pentru cultura de mazăre. Raportându-ne la totalul 
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cheltuielilor necesare pentru cultura de mazăre, la aplicarea SC se înregistrează un cost 
de 1546,6 lei/ha, în SM 1412,8 lei/ha iar la SD 134,.4 lei/ha. Pentru a obţine 1 tonă 
sământă se consumă 21,99 l combustibil şi 424,66 lei în SC, 16,09 l şi 393,32 lei în SM, 
19,61 l şi 568,22 lei în SD. 
 

Tabel 9. 
Consumul de combustibil şi cheltuieli înregistrate la sistemele de lucrare a solului 

Lucrarea Sistem clasic Sistem cu lucrări minime Sistem cu semănat direct 

Combustibil 
(l/ha) 

Cost 
(lei/ha) 

Combustibil 
(l/ha) 

Cost 
(lei/ha) 

Combustibil 
(l/ha) 

Cost 
(lei/ha) 

Arat 30 cm 28 168 - - - - 

Cizel 30 cm - - 5.7 34.2 - - 

Grapa rotativă 5,7 34,2 5,7 34,2 - - 

Semănat 5 30 5 30 5 30 

Erbicidat (2) 2x1,6 19,2 2x1,6 19,2 2x1,6 19,2 

Tratamente (2) 2x1,6 19,2 2x1,6 19,2 2x1,6 19,2 

Recoltat  35 210 35 210 35 210 

Total  80,1 480,6 57,8 346,8 46,4 278,4 

 
Influenţa anilor esperimentali asupra conţinutului de proteine din boabe 

este mare, în relaţie inversă cu producţia, în anul 2015 procentul determinat a fost de 
27.65, iar în anul 2016 de doar 24,45%.  

Influenţa factorilor tehnologici asupra unor elemente fiziologice ale 
plantelor. Condiţiile de mediu influenţează foarte mult rata asimilaţiei, transpiraţia la 
nivel foliar, eficienţa de utilizare a apei în fotosinteză, concentraţia CO2 a cavităţii 
stomatale, conductanţa totală a stomatelor la transfer şi radiaţia fotosintetic activă sunt 
semnificativ mai mari în anul 2016 în comparaţie cu anul 2015. Modul de prelucrare a 
solului influenţează diferit aceşti parametrii fiziologici, iar dintre soiuri se remarcă soiul 
Camilla. 
 

Concluzii 
 

1. În anul 2015 numărul de plante răsărite/m2 a fost de 78, cel mai mare număr 
de plante răsărite a fost determinat în anul 2016. În SC s-a înregistrat un număr de 87 
plante răsărite/m2 faţă de sistemele conservative unde numărul a fost mai mic cu 2 
plante/m2 la SM, cu diferenţă semnificativă şi cu 25 plante/m2 în varianta cu SD, 
diferenţa faţă de martor fiind foarte semnificativă. 

2. Atât în SC cât şi în sistemele conservative rezerva de apă este peste plafonul 
minim de 503,1 m3/ha, cea mai mare valoare înregistrându-se în cazul SM. În cazul 
aplicării sistemelor conservative rezerva de apă se păstrează mai bine decât în SC. 
Cantitatea cea mai mare de apă s-a înregistrat în anul 2016.  

3. Numărul de păstăi/m2 variază de la 181 până la 300, în anul 2016 s-a 
înregistrat o creştere cu 70 păstăi/m2 faţă de media anilor, iar cea mai mică valoare a 
fost determinată în anul 2015, diferenţa de -50 păstăi/m2 fiind foarte semnificativ 
negativă. La aplicarea SD a fost determinat un număr de 193 de păstăi/m2 foarte 
semnificativ mai mic decât în SC şi SM. Soiul Bellmondo prezintă cea mai ridicată 
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capacitate de a produce păstăi, realizând un număr de 241 păstăi/m2 iar soiul Dora 
produce un număr semnificativ mai scăzut de păstăi de doar 207/m2. 

4. Numărul de boabe/m2 a fost mai ridicat în anul 2016 de 2186 boabe/m2 şi 
mai scăzut în anul 2015 de 1162 boabe/m2, diferenţa faţă de media anilor fiind foarte 
semnificativă. În SD s-a înregistrat un număr foarte semnificativ mai scăzut de boabe de 
1400 faţă de sistemul clasic cu 1943 boabe/m2. Soiul Camilla produce un număr de 1838 
boabe/m2 foarte semnificativ mai mare, iar soiul Dora înregistrează o scădere foarte 
semnificativă de boabe/m2 de 1672 faţă de medie. 

5. În perioada 2014-2016 s-au identificat 21 de specii de buruieni după 
răsărirea culturii. Un număr semnificativ mai ridicat de buruieni (28) a fost identificat 
în anii 2014 şi 2016 şi un număr mai redus de 18 a fost identificat în anul 2015. În SM s-
a înregistrat un număr de 27 buruieni/m2 iar în SD un număr de 25 buruieni/m2 foarte 
semnificativ mai mare decât în SC. 

6. Cel mai frecvent atac produs de Fusarium a fost semnalat pe boabele recoltate 
în anul 2015, peste 53% din boabele analizate fiind afectate. Procentul de boabe 
infestate cu fuzarioză a fost mai mare în sistemele conservative, de peste 3,15%, 
diferenţă foarte semnificativă faţă de SC. 

7. În anul 2016 datorită condiţiilor climatice favorabile s-a înregistrat cea mai 
mare producţie de 3989 kg/ha iar în anul 2015 din cauza condiţiilor nefavorabile 
producţia a fost de doar 2426 kg/ha, diferenţa faţă de media anilor fiind foarte 
semnificativă. Aplicarea SM implică o scădere de producţie de 50 kg/ha iar în cazul 
aplicării SD această scădere ajunge la 1276 kg/ha, diferenţa faţă de SC fiind foarte 
semnificativă. Soiurile au înregistrat producţii ridicate de peste 3253 kg/ha, excepţie 
făcând soiul Dora care a obţinut o producţie de doar 2770 kg/ha foarte semnificativ mai 
mică decât media soiurilor. 

8. Rezistenţa solului la penetrare determinată pe adâncimea 0-45 cm a fost mai 

scăzută în anii 2014 şi 2016, valoarea maximă de 1450 kPa fiind înregistrată în anul 

2015. Valoarea rezistenţei creşte cu diferenţe foarte semnificative de 90-156 kPa în 

urma aplicării sistemelor conservative faţă de SC (1224 kPa). 

9. Raportându-ne la totalul cheltuielilor necesare pentru cultura de mazăre, la 
aplicarea SC se înregistrează un cost de 1546,6 lei/ha, în SM 1412,8 lei/ha iar la SD 
134,.4 lei/ha. Pentru a obţine 1 tonă sământă se consumă 21,99 l combustibil şi 424,66 
lei în SC, 16,09 l şi 393,32 lei în SM, 19,61 l şi 568,22 lei în SD. 

10. Condiţiile de mediu influenţează foarte mult parametrii fiziologici, fiind mai 
mari în anul 2016 decât în anul 2015, cu diferenţe foarte semnificative. Sistemele 
conservative influenţează diferit elementele fiziologice, unii parametrii fiind 
semnificativ mai mari în cazul sistemelor conservative, cum sunt transpiraţia la nivel 
foliar, concentraţia de CO2 a cavităţii stomatale, conductanţa totală a stomatelor la 
transfer şi radiaţia fotosintetic activă. 
 

Recomandări 
 

Având in vedere faptul că umiditatea din sol este foarte importantă în 
dezvoltarea culturii de mazăre, se recomandă utilizarea SM pentru o păstrare mai bună 
a rezervei de apă din sol. 

Pentru cultivarea în sistemul conservativ se recomandă combaterea 
buruienilor în 2 etape: imediat după semănat prin aplicarea erbicidului Gliphosate (4 
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l/ha) pentru combaterera buruienilor răsărite şi cu erbicidele Pulsar (1 l/ha), Agil (1 
l/ha) şi Tender (1,5 l/ha) pentru combaterea buruienilor răsărite în perioada de 
vegetaţie. 

Pentru prevenirea şi combaterea bolilor şi dăunătorilor din cultura de mazăre 
se recomandă efectuarea tratamentelor la sămânţă şi pe vegetaţie, în special în anii cu 
precipitaţii şi temperaturi ridicate. 

În urma studiilor efectuate se observă că la mazărea cultivat în SM se obţin 
producţii apropiate de cele din SC, dar la un cost de producţie mai redus cu 31.34 lei 
pentru 1 tonă sămânţă. 
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