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Abstract 
 

 The research was conducted in a stationary experiment with crop rotations (wheat and 
maize monoculture, 2 year crop rotations (wheat – maize), for 3 years crop rotation (pea – 
wheat – maize) and 4 years ones (sunflower – wheat – peas – maize) on three backgrounds: 
unfertilized, N90P75 and manure 20 t/ha. 

The influence of climatic conditions (temperature and rainfall) on wheat and maize yield 
in years with drought or excessive amounts of rainfall during spring - summer, is 
characterized by wide variations and limitations on the harvest of wheat and maize. 

Within three years of rotation, the wheat yield is higher than the option of four years, 
because it has beneficial effects on the location of wheat after peas, this effect being 
emphasized under the unfertilized variant. 

Rotations of 3 and 4 years have increased the harvest, both in wheat and maize, 
compared with simple rotation and wheat or maize monoculture and did not show either the 
optimum efficiency of fertilization. Location of maize in rotation with several crops 
associated with application of chemical fertilizer or manure furthers the yield of 60 quintals 
per hectare. 

Growing wheat after maize (rotation of 2 years) and without application of fertilizer 
increases the yield of 7 q/ha and by sunflower (rotation of 4 years) of 16 q/ha. 

Application of nitrogen and phosphorus as well as manure contributed to significant 
increases in yield. 

Variations in yield caused by variations in climatic conditions can be reduced by 
alternation of crops and proper crop fertilization requirements. 
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INTRODUCERE 

 
Rotaţia şi fertilizarea reprezintă verigi tehnologice de bază ale agriculturii 

moderne, contribuind la creşterea potenţialului producţiv al solului. Cercetările 
realizate, atât în ţară, cât şi în străinătate, arată că prin rotaţia culturilor se asigu-
ră armonizarea factorilor ce contribuie la creşterea şi dezvoltarea plantelor de 
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cultură (Ca b e l g u e n n e, 1988; S i n, 1987; P i c u, 1984; Ş t e f ă n e s c u  şi 
colab., 1997; Sin, 2007). 

Calitatea şi nivelul producţiei sunt rezultatul interacţiunii dintre oferta regi-
mului de nutriţie din sol şi variaţia condiţiilor climatice (P i n t i l i e  şi S i n, 
1974; F r y e  şi T h o m a s, 1991). 

 
MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE 

 
Cercetările privind influenţa rotaţiei şi fertilizării culturilor asupra produc-

ţiilor de grâu şi porumb s-au desfăşurat pe cernoziomul cambic de la Fundulea, 
la neirigat, într-o experienţă cu caracter staţionar înfiinţată în anul 1967. 

Variantele experimentale luate în studiu sunt: monocultura de grâu şi po-
rumb, rotaţia de doi ani (grâu –porumb), rotaţia de trei ani (grâu – porumb – ma-
zăre) şi rotaţia de patru ani (grâu – porumb – floarea-soarelui – mazăre). In ca-
drul acestor rotaţii s-a aplicat următorul sistem de fertilizare: nefertilizat (N0P0); 
fertilizat cu azot şi fosfor în doză de 90 N kg/ha + 75 kg P2O5/ha (N90P75) şi fer-
tilizare cu gunoi de grajd administrat anual (toamna) în doză de 20 t/ha.  

În cadrul experienţei s-au respectat toate verigile tehnologice, iar datele obţi-
nute au fost prelucrate şi interpretate statistic după metoda analizei varianţei. 
Datele prezentate în această lucrare sunt obţinute într-o perioadă de experimen-
tare cu o variaţie largă a elementelor climatice. 

 
Aspecte climatice 
În urma studiilor întreprinse s-a dovedit că potenţialul de producţie al plante-

lor de cultură este influenţat şi de gradul de favorabilitate a condiţiilor meteoro-
logice (evoluţia temperaturii, cantitatea şi repartizarea precipitaţiilor). Analiza 
elementelor climatice (figura 1) permite prevederi cu privire la condiţiile atmos-
ferice, cu implicaţii directe asupra evoluţiei culturilor în corelaţie cu  măsurile 
agrotehnice aplicate. 

Pentru perioada luată în studiu (1999-2009), analiza precipitaţiilor înregistrate 
pune în evidenţă variabilitatea acestora, comparativ cu media multianuală. În ur-
ma prelucrării datelor climatice, s-a realizat o clasificare a celor 10 ani agricoli 
în ani ploioşi (3), ani secetoşi (4) şi ani normali (3). Deficite de precipitaţii au 
fost înregistrate mai ales în perioada de vară/toamnă, influenţând evoluţia cul-
turilor sau în perioada de iarnă, cu efect negativ asupra refacerii rezervei de apă 
a solului. Anul agricol 2004-2005 a fost un an cu umiditate excesivă (+490 mm 
faţă de media multianuală). 

Din punct de vedere termic, s-au înregistrat temperaturi mai mari cu 1,0oC 
faţă de media multianuală. Variaţia temperaturilor este diferită de le un an la al-
tul astfel că, în anii 2000, 2001, 2007 şi 2008, temperaturile ridicate din perioada 
de vară asociate cu deficitul precipitaţiilor au condus la diminuarea semnificati-
vă a recoltelor. 
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Fig. 1 – Evoluţia precipitaţiilor şi a temperaturii aerului, în anii 1999-2009,  
în perioada anilor agricoli (octombrie – septembrie) la Fundulea 

[The evolution of the rainfalls and air temperatures, in the agricultural years 
(October – September), during 1999-2009, at Fundulea] 

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 

 
Producţiile obţinute la grâu şi porumb în perioada 2000-2009 evidenţiază, 

pentru ambele culturi, rolul rotaţiei şi al fertilizării cu îngrăşăminte chimice şi 
organice. 

 
1. Evoluţia producţiilor la cultura grâului şi a porumbului sub influenţa 

rotaţiei culturilor 
 

Rezultatele experimentale obţinute la cultura de grâu (figura 2) indică o dife-
renţiere semnificativă a producţiei, în funcţie de durata rotaţiei şi variaţia condi-
ţiilor climatice ale anului de cultură. Astfel, în anii 2002 şi 2007 se înregistrează 
cel mai scăzut nivel al producţiei de grâu, atât în cadrul rotaţiilor existente, cât 
şi în cazul monoculturii, ca urmare a condiţiilor nefavorabile pentru vegetaţia 
plantelor. În anii 2003 şi 2004, consideraţi normali din punct de vedere climatic, 
se obţin cele mai ridicate producţii, în special în cadrul rotaţiilor de trei şi patru 
ani, unde prezenţa unei leguminoase în cadrul rotaţiei este evidentă prin sporuri 
de producţie asigurate statistic, comparativ cu monocultura de grâu.  

La cultura porumbului (figura 3) diferenţele de producţie au crescut odată cu 
reducerea ponderii acestuia în rotaţie, iar în condiţii climatice nefavorabile, 
porumbul valorifică mai eficient efectul pozitiv al amplasării după grâu şi al 
prezenţei plantelor leguminoase în cadrul rotaţiei de trei şi patru ani. 
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Fig. 2 – Influenţa rotaţiei pe agrofond constant de azot asupra producţiei de grâu  
(The influence of rotation on wheat yield, on constant nitrogen fertilization) 

Fundulea, 2000-2009 
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Fig. 3  – Influenţa rotaţiei pe agrofond constant de azot asupra producţiei de porumb 
(The influence of rotation on maize yield on constant nitrogen fertilization) 

Fundulea, 2000-2009 
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În anii 2003, 2004 şi 2009, consideraţi normali din punct de vedere climatic, 
producţiile au fost cele mai ridicate. În anul 2005 (an excesiv de ploios), dis-
tribuţia precipitaţiilor a favorizat obţinerea de sporuri de recoltă în special la ro-
taţiile de trei şi patru ani, comparativ cu monocultura. 

Producţiile de porumb obţinute în monocultură şi în rotaţia grâu – porumb 
sunt inferioare rotaţiilor cu mai multe culturi, datorită alternanţei acestora care 
creează condiţii favorabile valorificării mai bune a resurselor disponibile. 

 
 

2. Evoluţia producţiilor de grâu şi porumb sub influenţa rotatiei 
şi fertilizării 

  
Tabelul 1 

 
Efectul rotaţiei şi al fertilizării asupra producţiilor de grâu 

(The effect of rotation and fertilization on wheat yield) 
Fundulea, 2000-2009 

 
Cultura: Grâu 

N0P0 N90P75 Gunoi de grajd, 20 t/ha Rotaţia 
q/ha dif.  q/ha dif.  q/ha dif.  

Monocultură (mt.) 25,9 0 33,2 0 26,9 0 
Grâu – porumb 22,9 -3 39,7 +6,5** 39,9 +13,0*** 
Mazăre – grâu – 
porumb  

36,1 +10,2*** 45,1 +11,9*** 43,5 +16,6*** 

Porumb – floarea- 
soarelui – grâu – 
mazăre 

28,2 +2,3 49,1 +15,9*** 42,2 +15,3*** 

 DL 5%                                   4,9                                      6,3                                  9,0 
 

Datele experimentale evidenţiază  rezultatele amplasării grâului după mază-
re, în cadrul rotaţiei de trei ani unde s-au obţinut sporuri de producţie foarte sem-
nificative, de 10,2 q/ha, comparativ cu monocultura (tabelul 1). În cazul apli-
cării îngrăşămintelor chimice, în doză de 90 kg N/ha + 75 kg P2O5/ha, s-au obţi-
nut creşteri substanţiale ale sporului de producţie, cuprinse între 6,5 şi 15,9 q/ha, 
indiferent de rotaţia utilizată. Grâul cultivat în monocultură la care s-au aplicat în-
grăşăminte chimice a realizat un spor de 7,3 q/ha, faţă de varianta nefertilizată, 
dar nu reprezintă o variantă tehnologică bună, din cauza plafonării producţiei. În 
general, producţiile relativ mici la grâu pot fi explicate prin influenţa negativă a 
rezervei de apă mai mică a solului în anii nefavorabili şi a gradului de îmburu-
ienare ridicat în cazul monoculturii şi a rotaţiei de doi ani. 

La porumb, rezultatele obţinute în cadrul rotaţiilor au pus în evidentă sporuri 
foarte semnificative de recoltă, cuprinse între 15,4 şi 21,7 q/ha în rotaţiile de 
doi, trei şi patru ani, comparativ cu monocultura (tabelul 2). In urma fertilizării 
cu 90 kg N + 75 kg P2O5/ha sporul de producţie a  variat între 16,0 şi 22,2 q/ha. 



Gheorghe Sin, Elena Partal 

 

106 

 
Tabelul 2 

 
Efectul rotaţiei şi al fertilizării asupra producţiilor de porumb 

(The effect of rotation and fertilization on maize yield) 
Fundulea, 2000-2009 

 
Cultura: Porumb 

N0P0 N90P75 Gunoi de grajd, 20 t/ha 
Rotaţia 

q/ha dif.  q/ha dif.  q/ha dif.  
Monocultură (mt.) 31,6 0 41,9 0 40,2 0 
Grâu –  porumb 46,7 +15,1*** 57,3 +15,4*** 56,2 +16,0*** 
Mazăre – grâu – 
porumb 

50,2 +18,6*** 60,9 +19,0*** 60,2 +20,0*** 

Porumb – floarea-
soarelui  – grâu – 
mazăre 

52,7 +21,1*** 63,6 +21,7*** 62,5 +22,3*** 

    DL 5%                                                6,9                                9,2                                   10,5 
 

Aplicarea gunoiului de grajd în doze de 20 t/ha a adus sporuri de producţie la 
toate rotaţiile, de 13,0-15,3 q/ha la grâu şi de 16,0-22,3 q/ha la porumb, faţă de 
monocultură. Cultura de porumb a valorificat mai eficient gunoiul de grajd ad-
ministrat, fiind remarcate rotaţiile de 3-4 ani, unde producţiile au depăşit 60 q/ha.  

 
CONCLUZII 

 
 Influenţa condiţiilor climatice (temperatură şi umiditate) asupra producţiei 

de grâu şi porumb  în anii cu secetă în toamnă sau cantităţi excesive de precipi-
taţii în primavară-vară, se manifestă prin variaţii mari şi limitări ale nivelului re-
coltelor de grâu şi porumb. 
 Rotaţiile de trei şi patru ani au sporit recolta, atât la grâu cât şi la porumb, 

comparativ cu  monocultura şi rotaţia simplă grâu/porumb  care nu au prezentat 
eficienţă nici în condiţii optime de fertilizare. 
 În cadrul rotaţiei de trei ani  producţia de grâu este superioară celei din 

varianta de patru ani, datorită efectului benefic pe care îl are amplasarea grâului 
după mazăre, această influenţă fiind pusă în valoare la nefertilizat. 
 Amplasarea porumbului în rotaţii cu mai multe culturi asociată cu apli-

carea de îngrăşăminte chimice sau a gunoiului de grajd favorizează obţinerea de 
producţii de peste 60 q/ha. 
 Cultivarea grâului după porumb (rotaţia de doi ani) şi aplicarea de îngră-

şăminte aduc sporuri de recoltă de 7 q/ha şi  după floarea-soarelui (rotaţia de pa-
tru ani), de 16 q/ha). 
 Aplicarea azotului şi a fosforului şi a gunoiului de grajd a contribuit la creş-

teri semnificative de  producţie. 
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 Variaţiile de producţie generate de variaţia condiţiilor climatice pot fi re-
duse prin practicarea alternanţei culturilor în cadrul asolamentelor şi o fertilizare 
corespunzătoare cerinţelor culturilor. 
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