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AGRICOLE DE CULTURI ŞI A PLANTELOR PENTRU
CONSERVAREA SOLULUI ŞI A APEI
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Abstract: The advantage of minimum tillage using consist in a good
manage of soil water. The minimum tillage technologies utilization assures
smaller costs. The stubble sower utilization assures a good quality of sowing.
The stubble sowers are successfully utilization in total herbicides treatment
which assures an efficient central of weeds for a long time (3-4 years). The
minimum-tillage or no-tillage success call for all technologies elements
corresponding application including of the irrigation.
Keywords: soil tillage, no-tillage, minimum-tillage,costs in-come
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Introducere
Obiectivul principal al experienţei îl reprezintă promovarea în practica agricolă a unor componente din cadrul
sistemelor tehnologice de cultură a plantelor, care în acord cu
specificul local (sol, climă, condiţii socio-economice) să
contribuie la conservarea stării de sănătate a solului şi a apei, în
contextul protecţiei mediului înconjurător.
Materialul şi metoda de cercetare
Experienţa s-a efectuat în anul 2003 pe un cernoziom
vermic din câmpul demonstrativ Silistraru ce aparţine Staţiunii
de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila.
Din punct de vedere climatic, anul agricol 2002-2003 s-a
caracterizat din punct de vedere al condiţiilor pentru agricultura
zonei, ca cel mai nefavorabil din ultimii 40-50 de ani. Din punct
de vedere al precipitaţiilor acumulate în perioada octombrie
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2002 - martie 2003, valoarea înregistrată de 295,7 l/mp, a
depăşit chiar media multianuală în numai şase luni şi s-au creat
cele mai favorabile premise pentru înfiinţarea culturilor de
toamnă. În anotimpul rece (iarna 2002 - 2003), prin persistenţa
regimului termic negativ, s-a înregistrat cea mai friguroasă iarnă
din intervalul 1903-2003. Astfel,
luna decembrie, cu o
temperatură medie în aer de – 4,90C şi – 9,70C la sol, a fost cea
mai rece din perioada amintită, iar pragul temperaturilor minime
la nivelul solului de -20,50C -260C (cca 11 zile) nu a mai fost
înregistrat în perioada anilor de după 1961.
Scăderea bruscă a temperaturii, cu ninsori în prima decadă
a lunii aprilie (305 zile) cu temperaturi de –50C
-60C a
întârziat apariţia certă a primăverii cu 15-17 zile.
Imediat după această perioadă, chiar în primele zile ale
lunii mai au avut loc fenomene meteorologice inverse în sensul
că s-au realizat temperaturi excesiv de mari pentru această
perioadă. Astfel, în perioada 1-3 mai s-au înregistrat temperaturi
maxime de 32-340C la fel ca şi în perioada 9-15 mai. Dacă luna
decembrie a fost mai rece cu 5,30C şi luna februarie cu 3,90C
faţă de mediile lunare multianuale, luna mai a fost mai caldă cu
3,90C, iar iunie cu 1,70C faţă de mediile lunare multianuale.
Experienţa a cuprins 2 factori (fig. 1).
Factorul A – tehnologii cu lucrări neconvenţionale ale
solului;
Factorul B – variante de fertilizare cu azot.
Pentru realizarea obiectivelor experienţei s-au realizat
următoarele lucrări:
-realizarea lucrărilor de bază ale solului în sisteme de lucru
neconvenţionale (no-till şi minim-till) şi clasic;
-efectuarea lucrărilor de pregătire a patului germinativ, de
erbicidat în vederea înfiinţării culturii de floarea-soarelui şi
fertilizare conform variantelor experimentale;
-înfiinţarea culturii de floarea-soarelui;
8

.ro
ar
a
sit
er
ed
itu
ra
un
iv
w.
ww
Fig. 1. Factorii experimentali şi schema câmpului (2003)
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Rezultate obţinute
1. Efectuarea lucrărilor în câmp
- realizarea lucrărilor de întreţinere a culturii;
-prelevarea de probe pentru determinarea umidităţii
solului;
-recoltarea producţiei, înregistrarea datelor, determinarea
indicilor de calitate (puritate, germinaţie, masa hectolitrică, masa
a 1000 de boabe) şi analiza economică.
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1. Realizarea experienţei
1.1. Realizarea lucrărilor de bază ale solului în sisteme de
lucru neconvenţionale (no-till şi minim-till) şi clasic
Pe lângă varianta martor, efectuarea lucrării de bază a
solului în mod classic, prin arătură de toamnă, s-au mai executat
în toamna anului 2002 (25-30 octombrie) şi variantele de lucrare
neconvenţională a solului, respectiv prin aplicarea sistemului
no-till (fără prelucrarea solului) şi a sistemului minim-till,
realizat cu ajutorul a două utilaje diferite:
-lucrarea solului cu plugul paraplow;
-lucrarea solului cu plugul cizel.
Lucrarea solului cu plugul paraplow s-a executat în agregat
cu tractorul U-650 M, la o adâncime de 28 cm. Lucrarea solului
cu plugul cizel s-a efectuat tot în agregat cu tractorul U-650 M la
o adâncime de 28 cm.
Lucrarea solului prin arătură (clasic) s-a efectuat cu plugul
PP-3-30 în agregat cu tractorul U-650 M la adâncimea de 28 cm.
Înainte de efectuarea lucrărilor solului la variantele
cuprinse în cadrul factorului B 3 s-a procedat la arderea miriştei
de porumb.
1.2. Efectuarea lucrărilor de pregătire a patului germinativ,
de erbicidat în vederea înfiinţării culturii de floarea-soarelui şi
de fertilizare s-au efectuat conform variantelor experimentale.
10
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Datorită condiţiilor meteorologice nefavorabile înregistrate
în perioada octombrie 2002 - aprilie 2003, condiţii ce au fost
prezentate anterior, lucrările agricole în câmp au putut fi
demarate abia în a doua parte a lunii aprilie.
1.2.1. Efectuarea lucrării de fertilizare
Lucrarea de fertilizare s-a efectuat înaintea lucrărilor de
pregătire a patului germinativ, conform variantelor experimentale, cu azotat de amoniu: fertilizare chimică la nivel minim
– 75 kg N/ha (B 1) şi fertilizare chimică la nivel optim -150 kg
N/ha (B 2 şi B 3).
Aplicarea azotatului de amoniu s-a efectuat manual în ziua
de 12 aprilie 2003.
1.2.2. Efectuarea lucrărilor de pregătire a patului
germinativ şi erbicidat în vederea înfiinţării culturii de floareasoarelui.
Aceste lucrări s-au efectuat în perioada 24-25 aprilie 2003,
astfel:
-pentru lucrarea solului în varianta minim-till în care
lucrarea de bază s-a efectuat cu plugul paraplow şi cizelul, s-a
aplicat o lucrare cu grapa cu discuri GD-3,2 în agregat cu
tractorul U-650 M la o adâncime de 8-10 cm;
-pentru lucrarea solului în varianta clasică în care lucrarea
de bază s-a efectuat cu plugul (PP-3-30), pregătirea patului
germinativ s-a făcut prin două treceri cu grapa cu discuri GD-3,2
la adâncimea de 8-10 cm.
1.2.3. Efectuarea lucrării de erbicidare.
Imediat după discuirea terenului s-a trecut la efectuarea
lucrării de erbicidat, înainte de semănat. Erbicidarea s-a făcut cu
Guardian 2 l/ha folosindu-se maşina de erbicidat MET-1200 în
agregat cu tractorul U-650 M pe toate variantele de lucrare a
solului minim-till şi clasic.
11
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Imediat după erbicidare, Guardianul fiind un erbicid
nevolatil, s-a efectuat lucrarea de încorporare superficială în sol
a acestuia cu combinatorul (CPGC-4).
1.3. Înfiinţarea culturii de floarea-soarelui
Din punct de vedere calendaristic, înfiinţarea culturii de
floarea-soarelui s-a efectuat destul de târziu (26 aprilie), întrucât
condiţiile meteorologice nefavorabile au impus acest lucru. La
semănat s-a folosit sămânţă certificată, soiul românesc Favorit,
categoria biologică F 1, cu următorii indici calitativi: puritate
varietală 99,8%, puritate fizică 99,8%, seminţe străine 0%,
umiditate 8,5%, germinaţia totală 90% şi masa a 1000 de boabe
54,75 g.
În vederea prevenirii bolilor transmise prin sămânţă,
aceasta a fost tratată cu Ostenal 75 PUS, în doză de 4 kg/tona de
sămânţă, iar în vederea prevenirii atacului de dăunători şi în
special pentru combaterea răţişoarei, sămânţa a fost tratată cu
Carbofuran 350 ST în doză de 28 l/t de sămânţă.
Floarea-soarelui s-a semănat având ca plantă premergătoare porumbul boabe, în toate variantele, la distanţa de 70 cm
între rânduri, asigurându-se un număr de 5,5 boabe germinabile/mp. Adâncimea de semănat a fost de 7-8 cm. Semănatul
florii-soarelui în cadrul experienţei s-a efectuat astfel:
-pentru varianta de sol nelucrat (no-till), s-a semănat cu un
model funcţional de semănătoare pentru mirişte. Semănătoarea
este de tipul purtată în agregat cu tractorul U-650 M, are două
secţii de semănat cu funcţionare vacumatică a distribuitorului şi
cu discuri riflate în faţa brăzdarului disc.
-pentru variantele minim-till şi clasic semănatul s-a efectuat cu semănătoarea SPC-6 în agregat cu tractorul U-650 M.
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2. Dinamica stării de umiditate a solului
2.1. Dinamica umidităţii solului
Umiditatea solului în perioada de vegetaţie la cultura de
floarea-soarelui a variat între 0,82-0,48% din valoarea capacităţii de câmp (Cc).
Umiditatea solului cu o zi înainte de semănat a avut valori
de cca 0,76 din Cc, valoarea fiind optimă pentru însămânţarea
culturii de floarea-soarelui.
Datorită lipsei precipitaţiilor din perioada 1-25 mai 2003,
cât şi datorită temperaturilor extrem de ridicate din această
perioadă, comparativ cu valorile multianuale, umiditatea solului
a scăzut apropiindu-se de valoarea plafonului minim, motiv
pentru care s-a aplicat pe 24-25 mai o normă de udare de 600
mc/ha. La începutul lunii iulie, umiditatea solului a scăzut sub
valoarea plafonului minim, dar nu s-au mai aplicat udări
deoarece cultura de floarea-soarelui era în faza de înflorire.
Datorită precipitaţiilor căzute în perioada 4-15 iulie 2003
(peste 55 mm), deficitul de apă din sol s-a redus substanţial în
jurul valorii de 0,7 din Cc. În luna august, umiditatea solului a
scăzut continuu din cauza precipitaţiilor foarte reduse şi al
consumului ridicat al evapotranspiraţiei, atingându-se valoarea
de 0,45 din Cc (cu 1-2% peste capacitatea de ofilire).
În luna septembrie, umiditatea solului a crescut la valoarea
de 0,66 din Cc, datorită precipitaţiilor căzute în perioada 5-15
sept. Aceste valori ale umidităţii solului înainte de recoltarea
culturii de floarea-soarelui s-au considerat ca fiind rezerva finală
a umidităţii solului.
2.2. Bilanţul apei în sol
Analizând datele hidrologice ale perioadei in care s-au
derulat experienţele, se pot afirma următoarele:
-consumul de apă al culturii de floarea-soarelui a fost de
cca 60% din precipitaţiile perioadei de vegetaţie a acestei
culturi, 18% din precipitaţii şi cca 22% din rezerva de apă din
13
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sol (diferenţa dintre rezerva iniţială (la semănat) şi rezerva finală
(la recoltat). Aceste valori sunt cu 1-2% mai mari sau mai mici
în funcţie de varianta de lucru;
-rezerva de apă iniţială (la semănat) a fost mai mare cu cca
10 mm la variantele afânate (cu cizel sau paraplow) decât la
varianta clasică cu arătură sau varianta nelucrată în anul 2003,
dar cu arătura din anul 2002;
-rezerva de apă finală (la recoltat) este mare la varianta
lucrată cu plugul cizel şi cea mai mică la varianta clasică (cu
arătură);
-consumul de apă prin evapotranspiraţie a fost egal la
varianta lucrată clasic (arătura) şi varianta lucrată cu paraplow,
dar mai mare cu cca 5 mm decât la varianta lucrată cu cizel-ul
sau nelucrată. Această diferenţă este foarte mică şi se poate
considera că este în limita erorilor. Acest lucru este posibil
deoarece cultura de floarea-soarelui are o rădăcină pivotantă
care a penetrat solul indiferent de varianta de lucru a solului.
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3. Întreţinerea tehnologică a culturii, determinarea
datelor de producţie şi calcularea cheltuielilor, veniturilor şi
profitului în funcţie de variantele experimentale
Utilajul cel mai important în cadrul sistemei de maşini
utilizate, îl reprezintă modelul funcţional pentru semănat direct
în mirişte. Fişa tehnologică realizată experimental la cultura de
floarea-soarelui are trei variante de pregătire a solului: clasic,
minim-till şi no-till cuprinzând şi lucrări de întreţinere care se
prezintă în tabelul 1. În tabelul 2 sunt prezentate producţiile stas
obţinute în funcţie de factorul A şi factorul B. În cadrul
variantelor experimentale, elementul determinant al posibilităţii
de extindere în producţie îl reprezintă profitul realizat. Pentru
această fază, în baza datelor existente s-au calculat costurile de
înfiinţare şi realizare a culturii de floarea–soarelui pe fiecare
variantă experimentală în parte.
14
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Tabelul 1
Tehnologia de lucru utilizată în cadrul sistemelor agricole
Implementate la S.C.D.A. Brăila

Preţurile la motorină, materialele şi tarifele de lucru şi
preţul de valorificare a producţiei sunt prezentate în tabelul 3.
15
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Factori
B1
B2
B3

A1
2.336
2.466
2.650

A2
2.122
2.337
2.045

16

B1
B2
B3

B1
B2
B3

B1
B2
B3

Factorul B
B1
B2
B3

A3
1.912
2.031
2.341
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B. În funcţie de factorul B

Media

A 4 – no-till

Media

A 3 – cizel

Media

A 2 – paraplaw

Media

A 1 - clasic

Factorul A

A4
2.203
2.048
2.153

.ro
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Media
2.143
2.220
2.297

Producţia – kg/ha
2.336
2.466
2.650
2.84
2.122
2.337
2.045
2.168
1.912
2.031
2.341
2.094
2.203
2.048
2.153
2.134

Tabelul 2
Producţia de boabe stas (kg/ha) la cultura florii-soarelui în funcţie de lucrările solului aplicate
(factorul A) şi fertilizarea solului (factorul B)
A. În funcţie de factorul A

17

Nr.
crt.
1

Floarea-soarelui
1 USD = 33.500 lei

Produsul
kg

U.M.

17
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6.100
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Preţ

Tabelul 3

USD/UM
0,19

18,76
13,14
32,84
15,62

628.359 lei/ha
440.000 lei/ha
1.100.000 lei/ha
523.200 lei/ha

sit

USD/UM
26,78
22,09
22,09
11,94
4,48
11,94
0,14
2,97
8,96
4,48
13,85
23,88

lei/UM
900.000 lei/ha
740.000 lei/ha
740.000 lei/ha
400.000 lei/ha
150.000 lei/ha
400.000 lei/ha
4.500 lei/kg
93.240 lei/kg
300.000 lei/ha
150.000 lei/ha
464.000 lei/l
800.000 lei/l
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Preţurile de valorificare ale produselor

ww

Lucrările
1. Afânat la 28 cm
2. Afânat paraplaw la 28 cm
3. Afânat cizel la 28 cm
4. Discuit
5. Combinator
6. Fertilizare
7. Azotat de amoniu
8. Sămânţă fl.soarelui + tratament contra bolilor şi dăunătorilor
9. Semănat
10. Erbicidat total
11. Guardian (2 l/ha) imediat după semănat
12. Aramo (2 l/ha) în timpul perioadei de vegetaţie pentru
combaterea costreiului din rizomi
13. Irigat 1000 mc/ha
14. Prăşit mecanic
15. Recoltare mecanizată
16. Lucrări manuale

Preţul materialelor, materiilor prime şi tarife de lucru
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În funcţie de tipurile de agregate folosite, de indicii de
productivitate şi consum ai acestora şi imput-urile aplicate s-a
calculat costul fiecărei lucrări agricole executate. Valorile
exprimate în USD ale fiecărei lucrări agricole executate au fost
centralizate rezultând costurile de înfiinţare şi realizare a culturii
pe fiecare variantă tehnologică aplicată. Astfel, în tabelul 4 se
prezintă lucrările tehnologice practicate şi indicii economici
realizaţi.
Din datele prezentate în tabelul 2 rezultă că cele mai mari
producţii s-au obţinut la varianta clasică cu 2.650 kg/ha boabe
stas şi paraplaw 2.168 kg/ha.
La varianta în care nu s-au aplicat lucrări ale solului s-au
obţinut 2.153 kg/ha.
Costurile efectuării lucrărilor agricole mecanizate, a
materiilor prime şi materialelor, inclusiv manopera exprimate în
cantitate de produs recoltat au în vedere următoarele:
-în anul 2003, preţul florii-soarelui a fost de 6.100 lei/kg –
raportul de schimb valutar 1 USD = 33.500 lei, 1 kg sămânţă de
floarea-soarelui costa 0,19 USD, rezultă că, pentru varianta notill este afectată o producţie de 1.026 kg, pentru varianta minimtill (cizel şi paraplaw) 1.230 kg, iar pentru varianta clasică (arat)
1.314 kg seminţe floarea-soarelui.
Calculând profitul pe unitatea de suprafaţă (ha) (tabelul 4)
rezultă că varianta clasică aduce cele mai mari profituri 182-230
USD/ha şi varianta no-till 174-213 USD/ha. Profitul putea fi mai
mare pe unitatea de suprafaţă însă a fost nevoie de combaterea
costreiului din rizomi (48 USD/ha). Erbicidarea contra
costreiului din rizomi se constituie practic ca o investiţie întrucât
efectul acesteia se întinde pe o perioadă de cca 3-4 ani.
Privind însă prin prisma conservării solului şi a apei pentru
zona Bărăganului de Nord-Est, marele avantaj al lucrărilor
minime îl reprezintă gospodărirea mai judicioasă a apei din sol.
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Tabelul 4
Costul lucrărilor în cadrul sistemelor agricole implementate la
S.C.D.A. Brăila (USD/UM)
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Concluzii
1. Pentru zona Bărăganului de Nord-Est marele avantaj al
folosirii lucrărilor minime îl reprezintă gospodărirea mai
judicioasă a apei din sol.
2. Aplicarea tehnologiilor cu lucrări reduse se poate realiza
cu costuri mai reduse.
3. Folosirea semănătorilor pentru mirişti asigură o garanţie
suplimentară în sensul obţinerii unei calităţi corespunzătoare a
lucrărilor de semănat.
4. Semănătorile pentru semănat direct în mirişte se pot
folosi cu mare succes în situaţiile în care se folosesc erbicide
totale prin care rezultă un control eficient al întregului spectru de
buruieni, cu efect ce se poate întinde pe o perioadă mai mare de
timp (3-4 ani).
5. Succesul unei culturi în sistemul minim-tillage sau notillage este condiţionat de aplicarea tuturor elementelor
tehnologice de cultură inclusiv irigatul. Succesul este
condiţionat de pregătirea corespunzătoare a terenului (minim
tillage) şi de combinarea variantelor de întreţinere chimică şi
mecanică în vederea realizării unui cost tehnologic scăzut.
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