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PRODUCŢIEI  DE GRÂU ŞI A UNOR ÎNSUŞIRI ALE 
SOLULUI ÎN CONDIŢIILE DE LA S.C.D.A. SECUIENI 

 
INFLUENCE OF BASIC SOIL TILLAGE ON WHEAT YIELD AND 

OF SOME SOIL FEATURES AT ARDS SECUIENI 
 

 CORNELIA LUPU1

 
 

Abstract 
 

The basic soil tillage is an important crop management measure in wheat crop, influ-
encing quantitative, qualitative and economical yield level. There are direct correlations 
between soil tillage and physical, chemical and biological soil features, which define the fer-
tility state. 

The paper presents the experimental results achieved during 2007-2009, at ARDS 
Secuieni, in wheat crop as a stationary experiment, which tested the influence of some soil 
tillage (plough, cisel, disk; depths: 12-15 cm, 20 cm, 30 cm and 30+10 cm; 1-3 years tools 
and depths alternation) on yields as well as on some physical soil features. 

The wheat yields ranged between 2755-8530 kg/ha, being influenced by both climatic 
conditions of the agricultural year and soil tillage method of wheat crop. 

The optimum soil tillage was ploughing at 20 cm. 
The replacing of ploughing with disking and cisel give good results in years with 

droughty autumns. 
The technical-economical indicators of wheat crop were directly correlated with soil 

tillage, so, the most economical variant was ploughing at 20 cm, with a maximum benefit of 
666 Ron/t, lowest yield cost of 344 Ron/t and maximum profitability rate of 30.80%. 

 
Key word: wheat, soil tillage, restrictive factors. 
Cuvinte cheie:  grâu, lucrările solului, factori limitativi. 

 
INTRODUCERE 

 
Lucrările solului pentru grâul de toamnă trebuie să asigure: acumularea şi 

păstrarea în sol a întregii cantităţi de apă provenite din precipitaţiile din timpul 
verii şi al toamnei; acumularea în sol a unei cantităţi cât mai mari de substanţe 
nutritive prin stimularea proceselor de nitrificare; un strat de sol afânat, dar în 
acelaşi timp „aşezat”, pentru înrădăcinarea bună a plantelor şi pentru preîntâm-
pinarea procesului de „descălţare”; un pat germinativ fară bulgări în care să-
mânţa să poată lua un contact cât mai strâns cu particulele de sol pentru a răsări 
în timp scurt şi combaterea buruienilor, a bolilor şi dăunătorilor care aduc mari 
prejudicii producţiei de grâu (B î l t e a n u, 1998; L u p u, 2009). 
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Studiile efectuate de numeroşi cercetători (P i n t i l i e  şi colab., 1976, 1979; 
La ş c u, 1986; B u d o i  şi colab., 1996; N i c o l a e s c u  şi colab., 1997; S i n  şi 
colab., 2007) privind influenţa lucrărilor de bază asupra însuşirilor fizice, chi-
mice şi biologice ale solului, dar şi asupra productivităţii plantelor scot în relief 
importanţa deosebită a acestor lucrări pentru producţia agricolă. 

Lucrarea îşi propune să facă o analiză asupra unor variante de lucrare a solu-
lui la cultura grâului de toamnă în condiţiile de la S.C.D.A. Secuieni, în perioa-
da 2007-2009. 

 
MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE 

 
Experienţa a fost înfiinţată la S.C.D.A. Secuieni, în anul 1986 şi amplasată  

într-un asolament de 3 ani (porumb, soia, grâu), conform metodei blocurilor ran-
domizate în 4 repetiţii. In această experienţă au fost studiate tipuri de unelte fo-
losite la lucrarea de bază a solului, adâncimi de lucru, precum şi combinaţii ale 
acestor elemente (tabelul 1). 

 
Tabelul 1 

Variantele de lucrare a solului 
(Soil tillage variants) 

 

Specificare Varianta 
Felul uneltelor, adâncimea  
de lucru şi alternanţa lor 

I. Teren lucrat permanent 

1 Arat 30 cm + 10 cm 
2 Arat 30 cm 
3 Arat 20 cm 
4 Cizel 20 cm 
5 Disc 12-15 cm 

II. Teren arat la 20 cm în 
alternanţă  la 30 cm 

6 1 an arat 20 cm/1an arat 30 cm 
7 2 ani arat 20 cm/1an arat 30 cm 
8 3 ani arat 20 cm/1an arat 30 cm 
9 1 an arat 30 cm/3ani arat 20 cm 

III. Teren lucrat cu cizelul la 20 
cm în alternanţă cu arătura la  
   30 cm 
 

10 1 an cizel/1 an arat 30 cm 
11 2 ani cizel/1 an arat 30 cm 
12 3 ani cizel/1 an arat 30 cm 
13 1 an arat 30cm/3 ani cizel 

IV. Teren lucrat cu grapa cu 
discuri la 12-15 cm în alternanţă 
cu arătura la 30 cm 

14 1 an disc/1 an arat 30 cm 
15 2 ani disc/1 an arat 30 cm 
16 3 ani disc/1 an arat 30 cm 
17 1 an arat 30cm/ 3 ani disc 

 
 Lucrările de bază s-au făcut în toamnă cu agregate formate din tractorul 

U-650M şi plugul purtat PP-3 x 30M, cizelul echipat cu organe rigide MC-2,5 şi 
grapa cu discuri GD-3,2 + LN lestată cu 160 kg. 

 Tehnologia aplicată culturii grâului a fost cea specifică zonei (pregătirea pa-
tului germinativ: o lucrare cu grapa cu discuri GD-3,2 şi o lucrare cu combina-
torul CPGS-3,6, fertilizarea cu azot şi fosfor (80 kg P2O5 + 80 kg N/ha), comba-
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terea buruienilor, cu Rival Super Star (20 g/ha), iar combaterea bolilor, cu Alert 
(0,8 l/ha). 

 În lucrare se prezintă producţia de boabe absolută şi relativă, consumul de 
combustibil (l/ha; l/t), determinate cu ajutorul aparatului volumetric montat pe 
tractorul U-650 şi unele însuşiri fizice ale solului (densitatea aparentă, rezis-
tenţa la penetrare). Densitatea aparentă s-a determinat prin metoda cilindrilor 
Kacinski, iar rezistenţa la penetrare, cu penetrometrul. 

 Prelucrarea datelor s-a realizat după metoda analizei varianţei, corelaţiilor şi 
a regresiilor. 

 Datele climatice au fost înregistrate la staţia meteo Secuieni. Aşa cum rezul-
tă din tabelul 2, în perioada de experimentare (2006-2009), clima s-a caracteri-
zat prin următoarele valori: temperatura medie a celor trei ani de experimentare 
a fost de 10,1oC, cu o creştere de +1,4oC  faţă de media anilor 1962-2006, care a 
fost de 8,7oC, iar media precipitaţiilor anuale a fost de 471,4 mm, cu 75,8 mm 
mai puţin decât media anilor 1962-2006. 

 
Tabelul 2 

Temperaturile şi precipitaţiile lunare şi anuale înregistrate 
 la S.C.D.A. Secuieni în perioada 2006-2009   

(Monthly and annual rainfall and temperatures registered at ARDS Secuieni, during 2006-2009) 
 

Te
m

pe
ra

tu
ra

 (º
C

) 

Anul 
agricol 

L u n a Medie/ 
suma 

anuală X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX 

2006-2007 10,5 5,7 1,4 3,0 0,6 5,9 9,6 17,6 20,9 22,9 20,9 14,2 11,1 
2007-2008 9,2 1,4 -2,4 -2,7 1,5 6,1 10,4 14,6 18,8 19,7 20,3 13,9 9,2 
2008-2009 10,2 4,2 0,8 -3,0 0,3 3,7 10,9 15,5 18,8 21,2 19,8 16,1 9,9 

Media 
2006-2009 

10,0 3,8 -0,1 -0,9 0,8 5,2 10,3 15,9 19,5 21,3 20,3 14,7 10,1 

Media 
multianuală 
1962-2006 

9,1 3,2 -1,7 -3,8 -2,2 2,5 9,3 15,3 18,7 20,2 19,3 14,7 8,7 

Pr
ec

ip
ita

tii
 (m

m
) 

Abaterea 0,9 0,6 1,6 2,9 3,0 2,7 1,0 0,6 0,8 1,1 1,0 0,0 1,4 

2006-2007 22,8 7,0 5,5 12,0 25,3 34,7 32,1 39,0 20,4 76,8 72,4 64,8 412,8 
2007-2008 78,8 36,4 37,6 5,8 6,6 16,6 95,8 61,2 66,0 70,6 57,7 44,6 577,7 
2008-2009 30,6 12,0 37,7 30,8 34,6 19,8 8,0 49,0 105,0 54,4 18,6 23,2 423,7 

Media 2006-
2009 

44,1 18,5 26,9 16,2 22,2 23,7 45,3 49,7 63,8 67,3 49,6 44,2 471,4 

Media 
multianuală 
1962-2006 

35,0 27,5 26,8 21,1 19,3 25,0 46,7 64,7 83,2 85,1 65,1 47,7 547,2 

Abaterea 9,1 -9,0 0,1 -4,9 2,9 -1,3 -1,4 -15,0 -19,4 -17,8 -15,5 -3,5 -75,8 
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REZULTATELE CERCETĂRII 
 

Producţia de boabe. Producţiile de boabe obţinute la grâul de toamnă în anii 
agricoli 2007-2009 au variat între 2755 şi 8530 kg/ha, în funcţie de factorii stu-
diaţi (tipul uneltelor, adâncimea de lucru şi alternanţa lucrărilor de bază ale solu-
lui), dar şi de condiţiile climatice înregistrate în perioada de cercetare (tabelul 3). 

 
Tabelul 3 

Influenţa lucrării de bază a solului asupra producţiei de grâu în condiţiile 
de la S.C.D.A. Secuieni  (2007-2009) 

(Influence of basic soil tillage on wheat yield under conditions of ARDS Secuieni, during 2007-2009) 
 

Lucrările solului 

Limitele de 
variaţie ale 
producţiei 

kg/ha 

Prod. 
medie 
kg/ha 

Prod. 
relativă 

% 

Dif. 
kg/ha 

Semnificaţie 
 

FE   FV x A 
Arat 30 cm + 10 cm 4167-8422 6414 102 129 - - 
Arat 30 cm 4120-8530 6419 102 134 - - 
Arat 20 cm 4019-8358 6285 100 Mt - - 
Cizel 20 cm 3522-8045 5804 92 -481 ooo ooo 
Disc 12-15 cm 2755-7465 5104 81 -1181 ooo ooo 
1 an arat 20 cm/ 
1an arat 30 cm 4015-8272 6303 100 18 - - 

2 ani arat 20 cm/ 1an 
arat 30 cm 4099-8406 6313 100 28 - - 

3 ani arat 20 cm/1an 
arat 30 cm 4034-8440 6308 100 23 - - 

1 an arat 30 cm/3 ani 
arat 20 cm 4073-8504 6296 100 11 - - 

1 an cizel/1 an arat 30 
cm 3762-8440 5981 95 -304 o o 

2 ani cizel/1 an arat 
30 cm 4073-8094 5899 94 -386 oo oo 

3 ani cizel/1 an arat 
30 cm 3581-8119 5830 93 -455 oo ooo 

1 an arat 30 cm/3 ani 
cizel 3995-8039 5890 94 -395 oo oo 

1 an disc/1 an arat 30 
cm 2843-8398 5444 87 -841 ooo ooo 

2 ani disc/1 an arat 30 
cm 3866-7675 5449 87 -836 ooo ooo 

3 ani disc/1 an arat 30 
cm 2914-7589 5141 82 -1144 ooo ooo 

1 an arat 30 cm/3 ani 
disc 4059-7677 5610 89 -675 ooo ooo 

DL 5% = 264 ; 242 kg/ha; DL 1% = 352; 324 kg/ha; DL 0,1% = 459; 419 kg/ha. 
 
Cele mai mari producţii s-au realizat când lucrarea de bază a solului a fost 

arătura efectuată permanent şi la adâncimi de 20-30 cm.  
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Conform rezultatelor obţinute (media perioadei 2007-2009), adâncimea ară-
turii în intervalul 20-30 cm + 10 cm nu a influenţat semnificativ nivelul produc-
ţiilor obţinute.  

Când lucrarea de bază a solului s-a făcut cu cizelul la 20 cm adâncime, s-au 
înregistrat pierderi foarte semnificative de producţie (faţă de varianta martor 
arată la 20 cm) în toţi anii de cercetare. În medie pe cei trei ani, pierderile de re-
coltă au fost de 8%, reprezentând 481 kg/ha. 

Pierderi foarte semnificative de producţie au fost şi în cazul variantei în care 
lucrarea de bază a solului s-a făcut cu grapa cu discuri (GD 3,2) la adâncimea de 
12-15 cm, în acest caz (după media perioadei 2007-2009) pierderile de produc-
ţie au fost de 19%, reprezentând 1181 kg/ha. 

S-au înregistrat pierderi de producţie şi în cazul în care terenul s-a lucrat cu 
cizelul la 20 cm în alternanţă cu arătura la 30 cm sau cu grapa cu discuri GD-3,2 
la 12-15 cm în alternanţă cu arătura la 30 cm.  

În primul caz, pierderile de producţie (martor – arat la 20 cm) au fost de 5-
7% (304-455 kg/ha), iar în al doilea caz, de 11-18% (675-1144 kg/ha) şi au fost 
direct proporţionale cu numărul de ani în care s-a lucrat cu cizelul sau cu grapa 
cu discuri. 
 

Proprietăţile fizice ale solului 
Densitatea aparentă. Densitatea aparentă a înregistrat valori mai mici pe 

stratul de sol 0-15 cm (1,08-1,21 g/cm3) şi mai mari pe stratul de sol 15-30 cm 
(1,16-1,35 g/cm3). Valorile mai mici au fost caracteristice pentru lucrările de ba-
ză efectuate cu plugul (arătura) şi la adâncimi mai mari, iar valorile mai ridicate 
sunt caracteristice lucrărilor de bază efectuate cu GD-3,2 şi pe stratul 15-30 cm 
(tabelul 4).  

 
Tabelul 4 

Analiza varianţei pentru densitatea aparentă (medii 2007-2009) 
(ANOVA for bulk density; 2007-2009 averages) 

 

Var. Lucrarea de 
bază a solului 

Densitatea aparentă (g/cm3) 
2007 2008 2009 Medii 

0-15 cm 15-30 cm 0-15 cm 15-30 cm 0-15 cm 15-30 cm 0-15 cm 15-30 cm 

1 Arat 30 cm +  
10 cm 1,14 1,23 0,98 1,07 1,12 1,19 1,08 1,16 

2 Arat 30 cm 1,14 1,21 1,08 1,18 1,14 1,22 1,12 1,20 
3 Arat 20 cm 1,15 1,28 1,06 1,20 1,20 1,29 1,13 1,25 
4 Cizel 20 cm 1,18 1,30 1,10 1,24 1,24 1,37 1,17 1,35 
5 Disc 12-15 cm 1,20 1,33 1,12 1,24 1,31 1,40 1,21 1,34 

DL  5% =    0,069      6,1% 
                                         1 %=    0,100      8,9% 

0,1%=    0,150    13,4% 
 
Între densitatea aparentă a solului şi producţia de boabe obţinută s-a stabilit o 

corelaţie foarte strânsă (r = 9,44) (figura 1). 
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Fig. 1 –  Corelaţia dintre densitatea aparentă şi producţia de boabe la grâu 
(Correlation between bulk density and wheat grain yield) 

 
Rezistenţa la penetrare. Cele mai mici valori ale rezistenţei la penetrare s-au 

înregistrat pe stratul 0-10 cm, (8,81-13,61 daN/cm2) şi la variantele lucrate cu 
plugul (8,81-59,09 daN/cm2) şi valori mai mari, pe stratul 30-40 cm (50,68-78,79 
daN/cm2 ) şi la variantele lucrate cu grapa cu discuri GD3,2 la 12-15 cm (13,61-
78,79 daN/cm2 ) (tabelul 5).  

 
Tabelul 5 

Analiza variantei pentru rezistenţa la penetrare în funcţie de lucrarea de bază a solului 
(ANOVA for resistance to penetration depending on basic soil tillage)  

 

Var. 
Lucrarea de bază 

a solului 
Rezistenţa la penetrare  (daN/cm2) 

0-10 cm 10-20 cm 20-30 cm 30-40 cm Media 
1 Arat 30 cm + 10 cm 8,81 17,15 30,59 50,68 26,97 
2 Arat 30 cm 10,23 19,17 30,55 50,22 27,54 
3 Arat 20 cm 10,27 18,71 31,80 59,09 29,97 
4 Cizel 20 cm 13,28 25,46 41,48 61,83 35,51 
5 Disc 12-15 cm 13,61 30,78 44,11 78,79 41,82 

DL  5% = 2,79 3,34 7,27 25,72 7,96 
                                         1 %= 4,04 4,85 10,57 37,42 11,59 

0,1%= 6,07 7,27 15,86 56,12 17,38 
Semnificaţii  ** *** ** * ** 

 
Între rezistenţa la penetrare şi producţia de boabe a fost o legatură strânsă 

(r2  = -0,858) (figura 2). 
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Fig. 2 – Corelaţia dintre rezistenţa la penetrare şi producţia de grâu 
(Correlation between resistance to penetration and wheat yield) 

 
Consumul de combustibil a variat între 51,84 l/ha în cazul lucrării de bază 

efectuate cu grapa cu discuri GD-3,2 la 12-15 cm şi 78,86 l/ha în cazul arăturii 
la 30 + 10 cm şi a fost corelată direct cu adâncimea de lucrare a solului (tabelul 
6). Faţă de arătura la adâncimea de 20 cm (martor), mărirea adâncimii de lucru 
cu 10-20 cm a determinat o creştere a consumului de combustibil cu 8,5-12,5 
l/ha (reprezentând 13-19%), iar prin reducerea adâncimii de lucru la 12-15 cm şi 
alegerea grapei cu discuri pentru efectuarea lucrării de bază consumul de com-
bustibil a scăzut cu 14,52 l/ha (reprezentând 22%). 

 
Tabelul 6 

Influenţa metodelor de lucrare a solului asupra consumului de combustibil la grâul de toamnă 
(Influence of soil tillages on fuel consumption in winter wheat) 

 

Var. Lucrarea de bază 
a solului l/ha % dif.,  

l/ha l/t % dif., 
l/t 

1 Arat 30 cm + 10 cm 78,86 119 12,50 12,29 116 1,73 
2 Arat 30 cm 74,86 113 8,50 11,66 110 1,10 
3 Arat 20 cm 66,36 100 mt. 10,56 100 mt. 
4 Cizel 20 cm 62,52 94 -3,84 10,77 102 0,21 
5 Disc 12-15 cm 51,84 78 -14,52 10,15 96 0,41 

 
Consumul de combustibil pe tona de produs (grâu) a fost de 10,56 l/t când 

lucrarea de bază a solului s-a efectuat cu GD-3,2 la 12-15 cm adâncime şi de 
12,29 l/t în cazul efectuării arăturii la 30 + 10 cm. Consumul de combustibil pe 
tona de grâu a fost direct proporţional cu adâncimea de lucrare a solului şi in-
vers proporţional cu producţia obţinută. Între adâncimea de lucrare a solului şi 
consumul de combustibil s-a stabilit o corelaţie directă foarte semnificatativă 
(r = 0,991) (figura 3). 
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Fig. 3 – Corelaţia dintre adâncimea de lucru şi consumul de combustibil la grâul de toamnă 
(Correlation between tillage depth and fuel consumption in winter wheat) 

 
Indicatorii economici au fost corelaţi direct cu nivelul producţiilor obţinute 

şi indirect cu nivelul cheltuielilor efectuate. 
Valoarea producţiei a înregistrat o creştere de 2% prin mărirea adâncimii 

de lucrare a solului la arat cu 10-20 cm (faţă de martor – 20 cm) şi o scădere cu 
8-19% în cazul lucrării la 12-15 cm cu grapa cu discuri. 

Cheltuielile de producţie. Faţă de varianta lucrată la 20 cm, marirea adân-
cimii de lucrare a solului a determinat creşterea cheltuielilor pe hectar cu 3-5%, 
iar reducerea adâncimii de lucrare a solului la 12-15 cm a determinat scăderea 
lor cu 6-9%. 

Profitul. Cel mai mare profit s-a înregistrat la varianta lucrată la 20 cm. Mă-
rirea adâncimii de lucru a determinat scăderea profitului cu 1-9%, iar reducerea 
adâncimii de lucru la 12-15 cm a dus la scăderea profitului cu 13-50%. 

 
Tabelul 7 

Indicatorii economici la cultura grâului de toamnă în functie de lucrarea de bază a solului 
(Economical indicators in winter wheat depending on basic soil tillage) 

 

Var 
Lucrarea de 

bază 
 a solului 

Valoarea 
producţiei 

Cheltuieli 
de 

producţie 
Profitul Costul de 

producţie 
Rata 

rentabilităţii 

lei/ha % lei/ha % lei/ha % lei/ha % % dif. 
1 arat 30 + 10 cm 2886 102 2277 105 609 91 355 103 26,74 4,06 
2 arat 30 cm 2888 102 2231 103 657 99 347 101 29,45 8,35 
3 arat 20 cm 2828 100 2162 100 666 100 344 100 30,80 mt 
4 cizel 20 cm 2612 92 2033 94 579 350 350 102 28,48 2,32 
5 disc 12-15 cm 2296 81 1959 91 337 384 384 111 17,20 13,6 

 
Costul de producţie a avut valori de 344-384 lei/t. Cel mai mic cost de pro-

ducţie s-a înregistrat la varianta arată la 20 cm. 
Prin reducerea adâncimii de lucru (12-15 cm) şi folosirea agregatului U-650 

+ GD-3,2 pentru efectuarea lucrării de bază a solului, costul de producţie a cres-
cut cu 2-11%. 
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Rata rentabilităţii a avut valori de 17,20-30,80%, înregistrând o scădere cu 
2,3-13,6% în cazul reducerii adâncimii de lucrare a solului (tabelul 7). 

 
CONCLUZII 

 
 Producţiile obţinute (2755-8530 kg/ha) au fost influenţate de tipul unelte-

lor utilizate la lucrarea de bază a solului, adâncimea de lucru, alternanţa lucrări-
lor, dar şi de condiţiile climatice din perioada de cercetare. 
 Adâncimea arăturii (20-30 cm + 10 cm) nu a influenţat semnificativ nive-

lul producţiilor obţinute (6285-4419 kg/ha, media perioadei 2007-2009). 
 Faţă de arătura la 20 cm (martor), lucrarea cu cizelul la 20 cm a înregistrat 

pierderi de producţie de 8% (481 kg/ha), iar la lucrarea cu grapa cu discuri GD-
3,2 la 12-15 cm adâncime, pierderile au fost de 19% (1181 kg/ha). 
 Alternanţa lucrărilor de bază, arătura la 30 cm, cu cizelul la 20 cm (1-3 

ani) a înregistrat pierderi de producţie de 5-7% (304-455 kg/ha). 
 Alternanţa lucrărilor de bază ale solului, arătura la 30 cm cu lucrarea cu 

grapa cu discuri GD-3,2 la 12-15 cm (1-3 ani) a dus la scăderea producţiilor cu 
11-18% (675-1144 kg/ha). 
 Analizând însuşirile fizice ale solului, s-au semnalat valori favorabile 

creşterii şi dezvoltarii plantelor şi implicit producţii mai mari în cazul lucrărilor 
de arat şi pe stratul superior al solului şi valori nefavorabile atunci când lucrarea 
de bază a solului a fost efectuată cu grapa cu discuri GD-3,2 la adâncimea de 
12-15 cm şi pe adâncimile de 15-30 cm. 
 Indicatorii tehnico-economici au fost corelaţi cu producţia de boabe obţi-

nută şi nivelul cheltuielilor de producţie. 
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