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Abstract 

 

The system of conservative agriculture must halt the process of degradation and by the soil 

protection with carpets plant debris and minimal intervention on the ground shall be avoided the 

process of compaction erosion by increasing fertility. Excessive processing of agricultural land with 

mechanical equipment and primarily the work of basic-till that mobilizes soil in depth damage to a 

greater extent pests and diseases in the soil but it also has negative effect by losses mineralization 

leading to weaker plant debris, breaking continuity capillarity and if an angry crowd on side slopes 

should be done after the line of the greatest slope will promote erosion. A primary tillage performed 

incorrectly reduce production, greatly increases power consumption and lead to soil compaction and 

by default in the degradation. Also by removing vegetation, the land is exposed to direct action stand 

precipitation and wind which make the particle to fall off and start the phenomenon of erosion. 

From the data collected in the framework of the investigating Laboratory Technologies under the 

conditions ARDS Turda in normal years, climatically, to soybeans cultivated in the agriculture 

conservative system, the yields may be superior in terms of quantitative and qualitative and by soil 

improvement nitrogen contribute to significant increases in production from wheat in the next year. 

Fazial Fertilization in the case of minimum tillage system brings an increased yield with 309-343 kg/ha, 

but year, as experimental factor, brings the most significant increases with 2572 kg/ha in 2010 and 2397 

kg/ha in 2011. 
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INTRODUCERE 

 

Agricultura durabilǎ, conservativă, urmǎreşte satisfacerea nevoilor prezentului fǎrǎ a 

compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi şi pentru 

aceasta trebuie gǎsite soluţii de exploatare raţionalǎ a resurselor naturale şi de reducere a 

degradǎrii mediului înconjurǎtor (G u ş  şi colab., 2008; R u s u  şi colab., 2009). 

In cadrul agriculturii conservative, sistemul conservativ, neconventional, de lucrare a 

solului reprezintă unul din cele mai importante elemente de tehnologie. Sistemul 
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neconvenţional înseamnă renunţarea, total sau periodic, la arătura cu plugul cu cormană, 

raţionalizarea numărului de lucrări şi păstrarea la suprafaţa solului a cel puţin 15-30% din 

totalul de resturi vegetale (R u s u , 2005; M a r i n  şi colab., 2012). Pentru definirea 

sistemelor neconvenţionale de lucrare a solului, la nivel international, s-au conturat 

următoarele trei direcţii (R u s u  şi colab., 2009): no-tillage, minimum tillage şi lucrarea 

în rotaţie, fiecare cu mai multe variante. Sistemele neconvenţionale de lucrare a solului 

trebuie concepute şi aplicate corespunzǎtor (F a b r i z z i  şi colab., 2005; M o r a r u  şi 

colab., 2010; B u c u r  şi colab., 2011; R u s u  şi colab., 2014), scopul lor fiind reducerea 

consumului de energie, conservarea solului şi a apei, organizarea unui asolament adecvat, 

protecţia plantelor cu substanţe nepoluante pentru mediu, reducerea eroziunii şi 

compactǎrii solului. 
Cauzele degradǎrii solurilor sunt multiple (B o g d a n ., 2007; C o c i u , 2011; 

I b a n e z  şi colab., 2008; M o r a r u  şi R u s u , 2010; P o p  şi colab., 2013), însǎ cele  

mai importante sunt: prelucrarea excesivă a terenurilor agricole cu utilaje mecanice, în 

primul rând lucrarea de bază, arătura, care mobilizează solul în profunzime; folosirea 

excesivă a îngrăşămintelor – mai ales a îngrăşămintelor cu azot în exces, duce la 

acidifierea solului; sǎrǎturarea solurilor – se întâmplă în terenurile irigate; utilizarea 

improprie a terenurilor – în general se utilizează terenuri cu panta prea mare, iar lucrările 

mecanice se efectuează pe linia de cea mai mare pantă şi care duce implicit la creşterea 

eroziunii solului. 

Importanţa soiei ca plantǎ agricolǎ derivǎ din multiplele ei întrebuinţǎri (G u s  şi 

colab., 2004), atât în alimentaţia oamenilor (ulei, boabele mature şi pǎstǎile verzi sunt 

utilizate în diferite reţete culinare), în furajarea animalelor, în industrie (uleiuri pentru 

picturǎ, fabricarea maselor plastice, la prepararea margarinei), cât şi ca plantǎ 

amelioratoare a însuşirilor fizice ale solului datoritǎ simbiozei care se instaleazǎ între 

sistemul radicular şi bacteriile fixatoare de azot (Bradyrhizobium japonicum). Aceastǎ 

simbiozǎ are ca rezultat dezvoltarea unor formaţiuni speciale (nodozitǎţi) destinate 

funcţiei de fixare a azotului atmosferic în beneficiul plantei. Îmbunǎtǎţind solul în azot, 

soia este o bunǎ premergǎtoare pentru plantele care nu aparţin  familiei Fabaceae, lǎsând 

în sol cantitǎţi mari de azot, între 60 şi 180 kg/ha. 

Soia este una din culturile cele mai studiate sub aspectul cultivǎrii în sistem cu lucrǎri 

minime sau no-tillage (M o r a r u  şi  R u s u , 2013; P o p  şi colab., 2013; R u s u  şi colab., 

2013). Cu toate cǎ metodele de culturǎ influenţeazǎ deseori performanţele de producţie 

ale soiurilor de soia, datele din literatura de specialitate par sǎ indice comportǎri 

asemǎnǎtoare ale soiurilor în sistem convenţional de culturǎ şi în sistemul cu lucrǎri 

minime (D e l b e r t , 1989). Printre cerinţele necesare unor soiuri de soia pentru sistemul 

de agriculturǎ cu lucrǎri minime sunt specificate urmǎtoarele (D e  F e l i c e  şi colab., 

2006): rezistenţa la boli, capacitate de rǎsǎrire rapidǎ în condiţii de temperaturi mai 

reduse, vigoare sporitǎ la tinerele plante. Cerinţele speciale sunt legate de toleranţa 

(rezistenţa) la putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum) şi la septorioză (Septoria 

glycines). 

Soia este principala materie primă pentru obţinerea bio-dieselului în SUA şi Brazilia; 

va rămâne o marfă scumpă pe pieţele internaţionale şi în anii următori (H u b c a  şi colab., 

2008). În România, în 2013, suprafaţa cultivată a fost de 73,3 mii ha, asigurând o 
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producţie medie de 2052 kg/ha (Anuarul Statistic al României, 2013), înregistrând o 

tendinţă de creştere în ultimii ani. Scopul acestei lucrări este prezentarea rezultatelor de 

cercetare obţinute la Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolǎ Turda (S.C.D.A. Turda), 

în cadrul Laboratorului de Tehnologii, privind cultivarea soiei în cele douǎ sisteme de 

lucrǎri – clasic şi neconvenţional – în rotaţia soia-grâu-porumb (C h e ţ a n , 2013). 

 

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE 

 

Cercetările s-au desfǎşurat în perioada 2007-2012, la S.C.D.A. Turda, situată din 

punct de vedere fizico-geografic în Câmpia Transilvaniei, pe un sol de tip argilo-iluvial 

vertic, cu o textură luto-argiloasă, cu pH neutru, aprovizionare bună şi foarte bună cu 

fosfor mobil şi potasiu, conţinutul solului în humus fiind mediu. Caracteristic acestui tip 

de sol este tasarea rapidă la trecerea repetată a agregatelor grele pe suprafaţă sau în cazul 

în care lucrările agricole se efectuează în condiţii de umiditate ridicată. 

Experienţa realizată a fost polifactorială de tipul AxBxCxD-R:2x6x2x4-3. Suprafaţa 

unei parcele experimentale a fost de 48 m2. Determinarea producţiei pe parcela 

experimentală s-a realizat prin recoltarea şi cântărirea parcelei recoltabile, după 

eliminarea marginilor. Prelucrarea statistică a datelor de producţie s-a realizat prin analiza 

varianţei (ANOVA, 2013). 

Factorii experimentali sunt următorii: 

A. Sistemul de lucrare a solului, cu 2 graduări: a1 - sistemul de lucrare convenţională 

(arat în toamnă - pregătirea patului germinativ în primăvară - semănat + fertilizat - 

întreţinerea culturii – recoltare; a2 -sistemul cu lucrări minime al solului (afânare cu 

cizelul, în toamnă – semănat + fertilizat - întreţinerea culturii – recoltat). 

B. Anii experimentali, cu 6 graduări: b1 – 2007; b2 – 2008, b3 – 2009, b4 – 2010,  b5 – 

2011, b6 – 2012. 

C. Fertilizarea, cu 2 graduări: c1 – fertilizare cu N40P40 concomitent cu semănatul; c2 – 

fertilizare cu N40P40 concomitent cu semănatul şi fertilizare cu N40P40 în fenofaza de 3-4 

frunze. 

D. Tratamente pe vegetaţie, 4 graduări după o schemă complexă de aplicare în trei 

fenofaze distincte (tabelul 1): la 3-4 frunze; începutul înfloritului; la formarea păstăilor. 

Soiul de soia utilizat în experienţă: Onix (creat la S.C.D.A. Turda). 

Producţia realizată la cultura de soia este influenţată de sistemul de lucrare a solului, 

în special prin influenţele induse de acesta în protecţia culturii, dar cu influenţă 

semnificativă şi a anului, respectiv a condiţiilor climatice.  

Pe terenurile arabile ale S.C.D.A. Turda sunt prezente un număr mare de buruieni, 

unele cu o largă răspândire, iar altele într-o continuă expansiune ecologică. Cele mai 

răspândite buruieni sunt: Agropyron repens, Xanthium strumarium, Cirsium arvense, 

Anagallis arvensis, Agrostemma githago, Amaranthus retroflexus, Capsella bursa 

pastoris, Centaurea cyanus, Sinapis arvensis, Raphanus raphanistrum, Fagopyron 

convolvulus, Matricaria inodora, Galium aparine, Hibiscus trionum, Viola arvensis, 

Galinsoga parviflora (S.C.D.A. Turda - 50 ani, 1957-2007). 
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Tabelul 1 

 Schema tratamentelor complexe aplicate pe  vegetaţie 

(Complex treatments scheme applied on vegetation) 

 

Schema 

de 

tratament 

Fenofaza 

de 3-4 frunze 

Fenofaza 

începutul înfloritului 

Fenofaza începutul formării 

păstăilor 

d1 

FF (fertilizare foliară cu 

Polifeed 5 kg/ha) + FG 

(fungicid Amistar 0.5 

l/ha) 

FF (fertilizare foliară cu 

Polifeed 5 kg/ha) + FG 

(fungicid Amistar 0.5 l/ha) + 

IS (insecticid Calypso 0.1 l/ha) 

FF (fertilizare foliară cu 

Polifeed 5 kg/ha) + FG 

(fungicid Amistar 0.5 l/ha) + IS 

(insecticid Omite 0.8 l/ha) 

d2 

FF (fertilizare foliară cu 

Polifeed 5 kg/ha) + IS 

(insecticid Calypso 0.1 

l/ha) 

FF (fertilizare foliară cu 

Polifeed 5 kg/ha) + FG 

(fungicid Amistar 0.5 l/ha) 

FF (fertilizare foliară cu 

Polifeed 5 kg/ha) 

d3 
FF (fertilizare foliară cu 

Polifeed 5 kg/ha) 

FF (fertilizare foliară cu 

Polifeed 5kg/ha) + FG 

(fungicid Amistar 0.5 l/ha) 

FF (fertilizare foliară cu 

Polifeed 5 kg/ha) + FG 

(fungicid Amistar 0.5 l/ha) + IS 

(insecticid Omite 0.8 l/ha) 

d4 
FF (fertilizare foliară cu 

Polifeed 5 kg/ha) 

FF (fertilizare foliară cu 

Polifeed 5 kg/ha) 

FF (fertilizare foliară cu 

Polifeed 5 kg/ha) + FG 

(fungicid Amistar 0.5 l/ha) 

 

 

Condiţiile orografice şi ecologice care caracterizează Câmpia Transilvaniei determină 

un microclimat favorabil manifestării păgubitoare a bolilor la soia (ex. arsura bacteriană 

produsă de bacteria Pseudomonas glycinae, care se transmite prin seminţele infectate şi 

prin resturile vegetale, rămase după recoltare, neîncorporate sub arătură). 

În ultimii ani, în Câmpia Transilvaniei s-a semnalat atacul păianjenului roşu 

(Tetranychus urtice), de aceea este recomandabil respectarea rotaţiei de 3-5 ani şi 

cultivarea unor soiuri de soia rezistente, urmărirea culturii începând cu decada a II-a a 

lunii iulie precum şi aplicarea tratamentelor cu insecticide (ex. produsul Omite). 

 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 

 

O sursǎ importantǎ în creşterea producţiei agricole care nu necesitǎ consum 

suplimentar de energie o reprezintǎ folosirea cu maximǎ eficienţǎ a resurselor climatice. 

Aceasta se realizeazǎ prin zonarea judicioasǎ a soiurilor şi hibrizilor şi adaptarea tuturor 

celorlalte elemente tehnologice specifice arealului lor de cultivare. 

 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. Analiza evoluţiei regimului 

termic şi pluviometric la S.C.D.A. Turda pentru perioada de experimentare 2007-2012 

este prezentată în tabelele 2 şi 3.  
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Tabelul 2 

 Regimul termic şi pluviometric în perioada de vegetaţie a soiei 

(Thermal regime and rainfall during soybean vegetation) 

 Turda, 2007-2012 

             

Ani/ 

Luni 

Temperaturi Precipitaţii 

April. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. April. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. 

2007 10,8 17,0 20,3 22,0 20,1 13,7 9,3 10,1 103,8 77,1 54,4 118,1 84,7 93,0 

2008 10,5 15,0 19,4 19,5 21,0 14,0 10,7 58,4 89,0 136,8 125,2 9,0 41,0 45,4 

2009 13,2 16,2 18,7 21,0 20,7 17,4 10,0 8,4 31,4 113,4 52,5 38,1 3,4 77,8 

2010 10,5 15,4 18,9 20,7 21,0 14,2 7,4 52,0 87,6 172,6 121,0 49,2 67,2 31,6 

2011 10,7 15,6 19,2 20,1 20,8 18,2 8,8 22,6 41,4 116,8 130,4 12,8 22,8 8,8 

2012 11,8 16,2 21,0 24,0 22,3 19,1 11,4 78,4 89,2 67,4 52,4 28,0 30,2 42,0 

Media 

55 ani 
9,8 14,8 17,8 19,5 19,4 14,9 9,6 46,1 67,4 80,6 74,7 57,0 40,0 30,1 

 

 
Tabelul 3 

Numărul de zile de arşiţă în perioada de vegetaţie a soiei  

(Number of day during the growing heat in soya) 

Turda, 2007-2012 

 

Perioada iunie – august (în paranteze: zilele consecutive de arşiţă) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

16 (9) 5 (4) 1 9 (8) 8 (4) 25 (21) 

 

Analiza varianţei realizată pentru producţiile obţinute la cultura de soia, în perioada 

2007-2012, asigură punerea în evidenţă a diferenţelor reale dintre variantele cercetate, 

prin compararea varianţei variantelor cu varianţa erorii prin proba F (tabelul 4). Când 

valoarea F exprimatã este mai mare decât cea stabilită convenţional, testul este 

semnificativ, diferenţele trec peste limita erorilor, factorul cercetat contribuind în măsură 

mai mare la varianţa rezultatelor decât factorii accidentali. 

 Sistemul de lucrare a solului, respectiv sistemul cu lucrări minime, are un aport 

semnificativ asupra producţiei, de 326 kg/ha (tabelul 5), faţă de varianta martor. Aceasta 

se datorează unei mai bune conservări a apei în sol în varianta cu lucrări minime. 

Anii experimentali au o influenţă deosebit de puternică asupra producţiei de soia, 

asupra creşterii şi dezvoltării ei. Cele mai bune producţii s-au obţinut în anul 2010, un an 

cu condiţii deosebite pentru cultura soiei, când producţia a fost mai mare cu 2485 kg/ha 

iar producţiile obţinute în anii 2011 şi 2012, cu 625 kg/ha, respectiv cu 1593 kg/ha, ani 

secetoşi, totuşi ani în care puţinele ploi au căzut în perioadele optime pentru soia. 
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Tabelul 4  

Tabelul analizei varianţei la prelucrarea productiilor de soia  

(Processing analysis of variance table from soybean) 

Turda, 2007-2012 

 

 

Sursa varianţei 

Suma patratelor 

(SP) 

Grade 

de 

libertate 

(GL) 

Pătratul mediu 

(varianţa) 

 

Proba F 

A (sistem de lucrare a solului) 7662307,500 1 7662307,5 97,850 (18,51)* 

B (anii experimentali) 229802640,000 5 45960528 337,500 (4,1)*** 

AB 11083988,000 5 2216797,500 16,282 (4,1)*** 

C (sistemul de fertilizare) 79069,39063 1 79069,39063 0,500 (4,26) 

AC 20570,67849 1 20570,67849 0,170 (1,61) 

BC 2156917,546 5 431383,50932 2,73 (2,62)* 

D (sistemul de tratamente pe 

vegetatie) 
210570,606245 3 240521,57988 0,472 (2,67) 

BD 2287403,750 15 152493,57813 2,762 (2,18) 

ABCD 770334,05000 15 51355,61719 0,930 (19,43) 

Eroare A 156613,18750 2 78306,59375  

Eroare B 2722945,31250 20 136147,26563  

Eroare C 3792382,5000 24 158015,93750  

Eroare D 7951386,93750 144 5521,96484  

Total: 271583648 241   

 

 
Tabelul 5 

Influenţa  sistemului  de lucrare a solului asupra producţiei de soia 

 (The influence of tillage systems on soybean yield capacity) 

Turda, 2007-2012 

 

Factorul 
Producţia 

(kg/ha) 

Producţia relativă 

(%) 

Diferenţa 

(kg/ha) 
Semnificaţia 

A : Sistemul de lucrare a solului 

a1: conventional cu arătură 2256 100,0 0,0 Mt. 

a2 : conservativ afanat cu cizelul 2583 114,5 + 326 * 

DL    5% 

DL    1% 

DL 0,1 % 

  

142 

327 

1042 
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Tabelul 6 

 Influenţa anilor de experimentare asupra producţiei de soia 

(The influence of the experimental years on soybean capacity) 

Turda, 2007-2012 

 

Factorul Producţia (kg/ha) Producţia relativă (%) 
Diferenţe 

(kg/ha) 
Semnificaţie 

b1: 2007 1562 100,0 0 Mt. 

b2: 2008 1800 115,2 238 ** 

b3: 2009 1767 113,1 204 * 

b4: 2010 4047 259,0 2485 *** 

b5: 2011 2187 140,0 625 *** 

b6: 2012 3155 202,0 1593 *** 

DL    5% 

DL    1% 

DL 0,1 % 

  

157 

214 

290 

 

 

În ce priveşte sistemul de fertilizare, se observă că fertilizarea fazială nu influenţează 

semnificativ producţia. Din punctul de vedere strict al fertilizării, deşi soia este o plantă 

mare consumatoare de nutrienţi cel puţin în primele faze de dezvoltare, ea nu este 

necesară, putându-se renunţa la această lucrare (tabelul 7). 

  
Tabelul 7 

Influenţa fertilizării asupra producţiei de soia 

 (The influence of fertilization on soybean yield capacity) 

Turda, 2007-2012   

 

Factorul 
Producţia 

(kg/ha) 

Producţia relativă 

(%) 

Diferenţa 

(kg/ha) 
Semnificaţie 

C1: N40P40 concomitent cu 

semănatul 
2403 100,0 0,0 Mt. 

C2: N40P40 concomitent cu 

semănatul + N40P40 în fenofaza de 3-

4 frunze 

2436 101,4  33 - 

DL    5% 

DL    1% 

DL 0,1 % 

  

 97 

131 

176 

 

   

Analizată în complex cu sistemul de lucrare a solului, fertilizarea fazială aplicată în 

fenofaza de 3-5 frunze este necesară, ea dând un spor de producţie de 343 kg/ha, distinct 

semnificativ, adică un spor de producţie de 15% faţă de varianta martor: sistemul 

convenţional de lucrări (tabelul 8). 
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Tabelul 8 

 Influenţa interacţiunii sistem de lucrare a solului x fertilizare asupra producţiei de soia  

(The influence of interaction between tillage systems and fertilization on soybean yield capacity) 

Turda, 2007-2012 
 

Sistem de 

lucrare 
Fertilizare 

Producţia 

(kg/ha) 

Producţia 

relativă (%) 

Diferenţa 

(kg/ha) 

Semni-

ficaţie 

Convenţional c1 (o fertilizare concomitent cu 

semănatul) 

2248 100,0 0 Mt. 

Conservativ 2558 113,8 309 ** 

Convenţional c2 (două fertilizări, una 

concomitent cu semănatul, a 

doua, în fenofaza de 3-4 frunze) 

2265 100,0 0 Mt. 

Conservativ 2607 115,2 343 ** 

DL 5% 

DL 1% 

DL 0,1% 

   

161 

296 

744 

 

 

Studiind în complex sistemul de lucrare a solului cu sistemul de tratamente pe 

vegetaţie, se observă că creşterile de producţie devin semnificative şi chiar distinct 

semnificative cu valori între 203-394 kg/ha, faţă de varianta martor de lucrare 

convenţională a solului (tabelul 9). Faptul că în sistemul convenţional atacul de boli şi 

dăunători este mai mare, mai ales al acelora care iernează în sol, face ca tratamentele 

complexe să fie absolut necesare. 

 
Tabelul 9 

 Influenţa interacţiunii sistem de lucrare a solului x tratamente asupra producţiei de soia 
(The influence of interaction between tillage systems and treatments on soybean yield capacity) 

Turda, 2007-2012 

 

Sistem de lucrare 

a solului 
Tratamente 

Producţia 

(kg/ha) 

Producţia 

relativă (%) 

Diferenţe 

(kg/ha) 
Semnificaţie 

Conventional d1 2286 100,0 0 Mt. 

Conservativ d1 2489 108,9 203 * 

Conventional d2 2251 100,0 0 Mt. 

Conservativ d2 2571 114,2 320 ** 

Conventional d3 2265 100,0 0 Mt. 

Conservativ d3 2653 127,1 388 ** 

Conventional d4 2224 100,0 0 Mt. 

Conservativ d4 2618 117,7 394 ** 

DL 5% 

DL 1% 

DL 0,1% 

   

125 

201 

418 
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Analiza datelor de producţie din această perioadă (2007-2012) arată că sistemul de 

lucrare minimă a solului a fost influenţat distinct semnificativ şi chiar foarte semnificativ 

de anii în care au căzut precipitaţii bogate în perioadele critice pentru soia sau chiar dacă 

au fost ani secetoşi precipitaţiile căzute au vizat aceleaşi perioade (tabelul 10). Cât despre 

regimul termic, în general soia a fost afectată mult de perioadele de arşiţa din vară. 
 

Tabelul 10 

Influenţa interacţiunii sistem de lucrare a solului x an asupra producţiei de soia 

 în cele două sisteme de lucrare a solului 
(The influence of interaction between tillage systems and years on soybean yields capacity  

in the two tillage systems) 

Turda, 2007-2012 

 

Sistem de lucrare 

a solului 
An 

Producţie 

(kg/ha) 

Producţia 

relativă (%) 

Diferenţe 

(kg/ha) 
Semnificaţie 

Conventional 2007 1452 100 0 Mt. 

Conservativ 2007 1672 115.2 220 - 

Conventional 2008 1732 100.0 0 Mt. 

Conservativ 2008 1868 107.8 136 - 

Conventional 2009 1880 100.0 0 Mt. 

Conservativ 2009 1653 88.0 226 - 

Conventional 2010 3552 100.0 0 Mt. 

Conservativ 2010 4541 127.8 989 *** 

Conventional 2011 1858 100.0 0 Mt. 

Conservativ 2011 2516 135.4 658 ** 

Conventional 2012 3065 100.0 0 Mt. 

Conservativ 2012 3245 105.9 180 - 

DL  5%                                                                                                    

DL 1%                                                                                                      

DL 0,1%                                                                                                                         

   

238 

367 

689 

 

 

Valorile cele mai mari de producţie se obţin în anii mai bogaţi în precipitaţii care 

asigură solubilizarea îngrăşămintelor aplicate în primele stadii de vegetaţie, aşa cum se 

poate vedea, anii 2010, 2011 şi 2012 au dat cele mai semnificative producţii, creşteri faţă 

de martor de 2357 kg/ha în sistemul convenţional şi până la 2547 kg/ha în sistemul 

conservativ (tabelul 11). Se observă că din punct de vedere al anilor luaţi în considerare, 

în sistemul conservativ de lucrări fertilizarea are efecte semnificative asupra producţiei în 

fiecare an. 
 

 



Felicia Cheţan şi colaboratorii 

 

224 

Tabelul 11 

Influenţa interacţiunii an x fertilizare asupra producţiei de soia 

(The influence of interaction year x fertilization on soybean yield) 

Turda, 2007-2012 

 

An Fertilizare 
Producţia 

(kg/ha) 

Producţia 

relativă 

(%) 

Diferenţe 

(kg/ha) 
Semnificaţie 

2007 

c1 

(o fertilizare 

concomitent cu 

semănatul) 

1635 100,0 0 Mt. 

2008 1796 109,9 161 - 

2009 1755 107,4 120 - 

2010 4032 246,6 2397 *** 

2011 2150 131,6 516 *** 

2012 3051 186,6 1416 *** 

2007 

c2 

(două fertilizări, una 

concomitent cu 

semănatul şi a doua în 

fenofaza de 3-4 

frunze) 

1490 100,0 0 Mt. 

2008 1805 121,1 315 ** 

2009 1778 119,3 288 * 

2010 4062 272,6 2572 *** 

2011 2224 149,3 734 *** 

2012 3256 218,8 1769 *** 

DL 5% 

DL 1% 

DL 0,1% 

   

230 

314 

429 

 

 

CONCLUZII 

 

• Producţia de soia obţinută în sistemul cu lucrări minime ale solului este mai mare cu 

326 kg/ha faţă de producţia obţinută în sistemul convenţional, considerat ca martor, 

datorită unei mai bune păstrări a apei în sol în sistemul cu lucrări minime. 

• Influenţa anilor experimentali, foarte puternică pentru producţia de soia, a dus la 

obţinerea unor producţii cu 2484 kg/ha în anul 2010 faţă de martorul 2007, diferenţă 

foarte semnificativă într-un an cu condiţii deosebite pentru cultura soiei şi cu doar 204 

kg/ha în anul secetos 2011, dar cu o singură zi de arşiţă. 

• Fertilizarea fazială în fenofaza de 3-4 frunze nu are asigurare statistică, nu contribuie 

semnificativ la realizarea producţiei, atât în sistemul convenţional, cât şi în cel 

conservativ. Această concluzie este valabilă şi pentru tratamentele pe vegetaţie. 

• În schimb, când este vorba de studiul interacţiunii dintre sistemul de lucrare a solului 

şi fertilizare creşterea de producţie datorată fertilizării faziale, de 309-343 kg/ha, este 

distinct semnificativă în sistemul cu lucrări minime, de aceea noi considerăm fertilizarea 

fazială obligatorie în acest sistem de lucrare a solului. 
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• Acelaşi lucru se poate spune şi despre tratamentele pe vegetaţie, interacţiunea cu 

sistemul de lucrare a solului arată că faţă de sistemul convenţional considerat drept martor 

creşterea de producţie datorată tratamentelor pe vegetaţie este semnificativă şi chiar 

distinct semnificativă în sistemul de lucrare conservativ, creşterea de producţie fiind de 

203-394 kg/ha, în funcţie de varianta de tratament, cele mai bune variante dovedindu-se 

d2 ș i d4.   

• Interacţiunea dintre anii experimentali şi fertilizare, mai ales în sistemul cu lucrări 

minime ale solului, face ca anul agricol să aibă o influenţă semnificativă, distinct 

semnificativă şi chiar foarte semnificativă, cu creşteri de producţie de 2572 kg/ha în anul 

2010 şi cu 2397 kg/ha chiar şi în anul 2011.  

  
Acknowledgement: Cercetările au fost finanţate prin proiectul  POSDRU 132765 USAMV 

Cluj-Napoca.  
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