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Abstract 

 

Long-term experiences with mineral fertilization have the role to evaluate what happen in soils 

from different areas. Along with genetic factor, technological factors and primarily mineral 

fertilization have a great influence on yield and qualitative indices of winter wheat. Winter wheat 

strongly reacts to previous crop as shown by recent studies in the field.  

The experiences were released in the experimental field of ARDS Turda and they are begun in 1967 

in the following rotation: winter wheat after soybean, soybean, potatoes, winter wheat after maize and 

maize.  

This research investigated the effects of previous crop and mineral fertilization (nitrogen and 

phosphorus) level on wheat yield (Triticum aestivum L.) during two growing seasons (2011-2012, 2012-

2013 and 2013-2014) under Turda conditions. We assessed the effects on seed yield of: (A) the previous 

crops, (B) phosphorus fertilizer level and (C) nitrogen fertilizer levels. A split-split plot design with 

three replications was used in this study. Previous crops, soybean (Glycine max. L.) and maize (Zea 

mays L.) were the main plots; five different levels of phosphorus (0; 40; 80; 120; 160 kg ha–1) were the 

sub-plots; and three different levels of nitrogen fertilization (0, 40 and 120 kg ha–1) were the sub-sub-

plots. 

According to these ideas, the previous crop has a distinguish effect on winter wheat production, the 

yield values are higher with 273 kg/ha when the winter wheat is cultivated after soybean versus maize, 

which is considered as check variant in our experiences. 

 

Cuvinte cheie: grâu de toamnă, planta premergătoare, doze de azot, doze de fosfor, experienţe de lungă durată. 
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INTRODUCERE 
 

Grâul de toamnă este o plantă care  reacţionează puternic la planta premergătoare. 

Pentru a obţine o producţie mare de  grâu este necesar să se facă o rotaţie raţională. 

Aceasta este o recomandare  pentru soluri fertile şi bine întreţinute şi este o măsură 

obligatorie pe solurile slab fertile, infestate cu buruieni, boli şi dăunători. 
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S a l o n t a i  şi M u n t e a n  au realizat în anul 1982 o clasificare a plantelor 

premergătoare pentru cultura grâului de toamnă, în condiţiile  din  zona Câmpiei 

Transilvaniei. Conform acestei clasificări, foarte bune premergătoare pentru grâul de 

toamnă sunt: leguminoasele (mazărea, soia, fasolea, bobul), borceagul, rapiţa, trifoiul 

roşu, cartofii timpurii; premergǎtoare bune: sfecla de zahǎr, porumbul timpuriu şi 

semitimpuriu, floarea-soarelui şi, în sfârşit, plante mediocre şi slabe ar fi: grâul, orzul, 

ovǎzul, sorgul, iarba de Sudan. 

La S.C.D.A. Turda, din 1967 şi până  în prezent, sunt în desfăşurare  experienţe de 

lungǎ duratǎ cu fertilizare minerală de  tip NP (azot şi fosfor). Experienţele se 

desfăşoară  într-o rotaţie de cinci ani: grâu după soia ‒ soia ‒ cartof ‒ grâu după porumb 

şi porumb. Se observă că cele două plante premergătoare utilizate în experienţele de 

lungă durată de la Turda, pentru grâul de toamnă,  pot fi incluse în categoriile de foarte 

bune (soia) şi bune (porumbul).  

Soia este o plantă amelioratoare pentru sol, lăsând cantităţi mari de azot de 

aproximativ 80-120 kg/ha. În cazul în care planta premergătoare este porumbul, este 

necesar ca  arătura să fie efectuată  într-un timp foarte  scurt  pentru ca semănatul grâului 

să se efectueze  în perioada optimă. Cultivarea grâului după porumb este intreruptǎ dacǎ a 

fost raportat atac de Fusarium spp., boală comună la  ambele culturi. Deşi porumbul nu 

este o soluţie foarte bună ca premergătoare pentru grâul de toamnă, în condiţiile  ţării 

noastre această rotaţie se impune, din cauza suprafeţelor întinse pe care le ocupă aceste 

două culturi (cca. 60%). Rezultate privind influenţa asolamentului asupra producţiei la 

grâu au fost raportate de: P i e r c e  şi  R i c e  (1988),  L a d h a  şi colaboratorii (1996), 

T o m a s o n i  şi colaboratorii (2003),  D i c k  şi V a n  D o r e n  (1985) și de  G r i f f i t h  

şi colaboratorii (1988). 

Această lucrare abordează influenţa plantei premergătoare asupra producţiei la grâul 

de toamnă în sistemul experimental cu diferite doze de îngrăşăminte minerale. Astfel, 

fosforul, în doze de 0, 40, 80, 120 și 160 kg s.a./ha, a fost aplicat toamna înainte de 

aratură, iar azotul, în doze de 0, 40 şi 120 kg s.a./ha, a fost aplicat jumătate în toamnă şi 

jumătate în primăvară, la reluarea vegetaţiei. 

MATERIAL ȘI METODĂ 

 

Studiile au fost efectuate la S.C.D.A. Turda în cadrul experienţelor de lungǎ duratǎ. 

Aceste experienţe sunt amplasate în blocuri randomizate cu 25 de variante în 6 repetiţii. 

Factorii experimentali şi graduările lor au fost:  

 planta premergătoare: A, cu 2 graduări: A1 = porumb şi A2 = soia; 

 doza de fosfor (kg/ha): B, cu 5 graduării: B1 = P0; B2 = P40; B3 = P80; 

B4 = P120; B5 = P160; 

 doza de azot (kg/ha): C,  cu 3 graduări: C1 = N0; C2 = N40; C3 = N120 

Soiul de grâu de toamnă utilizat în aceste  experienţe  a fost  Dumbrava. 

În tabelul 1 sunt prezentate caracteristicile chimice şi fizice ale solului de tip 

cernoziom pe care sunt amplasate experienţele de lungă durată la S.C.D.A. Turda, pe 

adâncimile: 0-20 şi 20-40 cm. 
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Tabelul 1 

Caracteristicile solului de tip cernoziom de la S.C.D.A. Turda 

(The characteristics of soil at ARDS Turda) 
 

Adâncimea 
(cm) 

pH 
P mobil 
(ppm) 

K mobil 
(ppm) 

Humus 
(%) 

Structura 

Procent 
de argilă 

Textura 

0-20 7,03 – neutru 63,0 –  bună 380 – foarte bun 3,87 –  mediu 44,0 argilo-lutos 

20-40 7,05 – neutru 36,0 – mijloc 334 – foarte bun 3,24 –  mediu 44,9 argilo-lutos 

 
Valorile pH-ului cernoziomurilor de la S.C.D.A. Turda indică o reacţie neutră, 

conţinutul în humus are valori medii de 3,87 și 3,24%, aprovizionarea cu P mobil este 

bună pe adâncimea 0-20 cm şi mijlocie pe adâncimea 20-40 cm, iar aprovizionarea cu K 

mobil este foarte bună. Conţinutul de argilă, cu valori  medii de  44,0 şi 44,9 %, indică 

faptul cǎ, atunci când se lucrează în condiţii de umiditate ridicată, acest tip de sol se 

compactează foarte ușor. 

Condiţiile climatice ale celor trei ani experimentali au fost diferite şi, de aceea, facem 

o prezentare a lor pentru cultura grâului. 

Anul 2011-2012. Condiţiile climatice din toamna anului 2011 au fost, în general, 

nefavorabile pentru înfiinţarea culturii grâului de toamnă. Regimul pluviometric din 

perioada 1 august 2011 ‒ 31 decembrie 2011 la Turda s-a încadrat în limitele foarte 

secetos şi excesiv de secetos. Aceste condiţii au făcut ca grâul de toamnă să răsară numai 

în primăvară, în jurul datei de 10 martie 2012. În condiţiile anului agricol 2011-2012, 

perioada de vegetaţie a grâului de toamnă s-a redus la jumătate, fiind de aproximativ 135 

zile. Ritmul de creştere al plantelor de grâu, în primăvară, a fost normal, talia fiind 

sensibil mai redusă în acest an din cauza condiţiilor climatice. Înspicarea a avut loc în 

perioada normală pentru grâul de toamnă, soiul Dumbrava înspicând la data de 

30.05.2012. Etapa de creştere şi umplere a bobului s-a realizat în aproximativ 50 de zile, 

aceasta fiind cel mai puţin afectată de condiţiile climatice ale anului 2012. Au fost mai 

avantajate din punct de vedere al nivelului producţiei soiurile mai tardive, precum 

Dumbrava. 

Anul 2012-2013. Condiţiile climatice din toamna anului 2012 au fost, în general, mai 

puţin favorabile pentru înfiinţarea culturii grâului de toamnă din cauza precipitaţiilor din 

lunile  august şi septembrie 2012, care au fost  mai mici decât media multianuală. După 

aceaste luni secetoase, a urmat o perioadă cu ploi, în luna octombrie înregistrându-se un 

plus de umiditate de 10 mm faţă de normală. Experienţele cu grâu au răsărit din toamnă, 

în jurul datei de 24 octombrie 2012. Regimul termic din perioada de vegetaţie a grâului 

de toamnă, din anul 2013, a fost rece în ianuarie, călduros în februarie, normal în martie 

şi cald în următoarele luni. Grâul de toamnă a avut o desime corespunzătoare, iar 

înfrăţirea care a urmat în perioada noiembrie ‒ prima decadă a lunii decembrie 2012 a 

reglat densitatea. Ritmul de creştere al plantelor de grâu, în primăvară a fost normal, iar 

înspicarea la soiul Dumbrava a avut loc în data de 20.05.2013, cu 10 zile mai devreme, 

comparativ cu anul precedent. 
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Anul 2013-2014. În general, condiţiile climatice ale anului 2014 au fost mai favorabile 

pentru exprimarea potenţialului productiv al soiurilor de grâu de toamnă şi, în special, a 

soiului Dumbrava, la toate variantele experimentale, putându-se obţine producţii şi mai 

mari decât cele înregistrate, dacă semănatul ar fi fost efectuat în epoca optimă (7-15 

octombrie pentru această zonă) şi nu în prima decadă a lunii noiembrie. 

 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 

 

Soiul de grâu de toamnă Dumbrava, cultivat după soia, a realizat o producţie cu 273 

kg/ha mai mare decât  după porumb, soia ca planta premergătoare având un efect pozitiv, 

distinct semnificativ asupra producţiei (Tabelul 2).  
Tabelul 2  

 

Influenţa plantei premergătoare asupra producţiei la grâul de toamnă, în condițiile  

de la S.C.D.A. Turda, în perioada 2012-2014 

(The influence of previous crop on winter wheat yield, at ARDS Turda, during  2012-2014) 
 

Planta 

premergătoare 

Produţia 

(kg/ha) 

Producţia 

(%) 

Diferenţa 

(kg/ha) 
Semnificaţia 

Porumb 4736 100,0 - mt. 

Soia 5009 105,8 273 ** 

DL 5% 
DL 1% 

   DL 0,1% 

75 
174 
552 

   
 Anii experimentali au influenţat producţia, condiţiile climatice favorizând asimilaţia 

nutrienţilor din sol. Deşi în anul 2011-2012 lungimea perioadei de vegetaţie a grâului de 

toamnă a fost redusă la jumătate, totuși s-au obţinut producţii mai mari decât în anul 2012-

2013. In anul 2013, producţia s-a redus din cauza faptului că în luna iulie au fost cantităţi 

mai mici de precipitaţii, ceea ce a cauzat scurtarea fenofazei de umplere a bobului. Anul  

2014  a fost cel mai favorabil pentru cultura grâului de toamnă, în condiţiile de la S.C.D.A. 

Turda, cu o producţie mai mare cu 1068 kg/ha faţă de anul 2012, foarte semnificativă 

(Tabelul 3). 
Tabelul  3 

Influenţa condiţiilor climatice asupra producţiei la grâul de toamnă, în condiţiile  

de la S.C.D.A. Turda, în anul experimental 2012-2014 

(The influence of climatic conditions on winter wheat yield, at ARDS Turda, during 2012-2014) 
 

Anii 

experimentali 

Producţia 

(kg/ha) 

Producţia 

(%) 

Diferenţa 

(kg/ha) 
Semnificaţia 

2011-2012 4565 100,0 - mt. 

2012-2013 4418 96,8 -147 - 

2013-2014 5633 12,4 1068 *** 

DL 5% 
DL 1% 

   DL 0,1% 

177 
258 
387 
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Dozele de fosfor aplicate toamna aduc sporuri de producţie mai reduse decât azotul, 

dar este necesară aplicarea fosforului după plante prememergătoare care lasă solul 

îmbogăţit în azot, cum este în cazul de faţă soia. Deşi fosforul este consumat în cantităţi 

mai mici de grâu, el contribuie la o mai bună înrădăcinare şi înfrăţire a plantelor, mărind 

rezistenţa acestora la iernare, cădere şi boli, grăbind maturizarea. Efectul fosforului este 

mărit atunci când se aplică împreună cu azotul în raport de 0,8:1. În tabelul 5 se observă 

că fosforul a determinat creşteri de 94 şi 142 kg/ha pe niveluri de fertilizare cu 40 şi, 

respectiv, 120 kg fosfor s.a./ha (Tabelul 4). 
Tabelul 4  

 

Influenţa dozelor de fosfor asupra producţiei la grâul de toamnă în condiţiile de la S.C.D.A. Turda, 

în perioada 2012-2014 

The influence of phosphorus dose on winter wheat yield at ARDS Turda, during 2012-2014) 
 

Doze de fosfor 

(kg/ha) 

Producţia 

(kg/ha) 

Producţia 

(%) 

Diferenţe 

(kg/ha) 
Semnificaţia 

  0 3658 100,0 0 mt. 

40 3752 103,8 94 * 

80 3598 105,9 -60 - 

120 3702 106,8 44 - 

160 3800 110,5 142 *** 
DL 5% 
DL 1% 

  DL 0,1% 

78 
104 
135 

 
Azotul este elementul esenţial în nutriţia grâului, influenţând favorabil înrădăcinarea şi 

înfrăţirea plantelor. Stimulează dezvoltarea aparatului vegetativ şi implicit intensitatea 

procesului de fotosinteză şi influenţează formarea componentelor producţiei. 

Îngrăşămintele cu azot au ca efect creşterea numărului de spiculeţe în spic şi a numărului 

de flori fertile în spiculeţ, sporeşte numărul boabelor în spic şi îmbunătăţeşte conţinutul 

acestora în proteine. Şi în experienţele noastre azotul a avut cea mai însemnată contribuţie 

la creşterea producţiei, consemnându-se o creştere cu 2182 kg/ha la varianta la care s-au 

aplicat 120 kg N/ha , comparativ cu varianta fără azot (Tabelul 5). 
     Tabelul 5  

 

Influenţa dozelor de azot asupra producţiei grâului de toamnă, în condiţiile de la S.C.D.A. Turda, 

în perioada 2012-2014 

(The influence of nitrogen dose on winter wheat yield at ARDS Turda, during 2012-2014) 
 

Doze de azot 

(kg/ha) 

Producţia 

(kg/ha) 

Producţia 

(%) 

Diferenţe 

(kg/ha) 
Semnificaţia 

  0 3702 100,0      0 mt. 

40 5030 135,9 1328 *** 

           120 5884 158,9 2182 *** 

DL 5% 
DL 1% 

   DL 0,1% 

70 
92 

119 
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În experienţele de lungă durată cu grâu de toamnă de la S.C.D.A. Turda, din perioada 

2012-2014, în cei trei ani experimentali: 2011-2012, 2012-2013 şi 2013-2014, condiţiile 

climatice au fost diferite ca nivel de favorabilitate pentru cultura grâului de toamnă 

(Tabelul 6).   

Tabelul 6 
 

Influenţa interacţiunii dintre anii experimentali şi planta premergătoare asupra producţiei  

la grâul de toamnă în condiţiile de la S.C.D.A. Turda, în perioada 2012-2014 

The influence of interaction between experimental years and previous crop on winter wheat yield 

at ARDS Turda, during 2012-2014) 
 

Ani experimentali x 

planta premergătoare 

Producţia 

(kg/ha) 

Producţia 

(%) 

Diferenţe 

(kg/ha) 
Semnificaţia 

2011-2012 
 

Porumb 

4572 100,0     0 mt. 

2012-2013 4420 96,7 -151 - 

2013-2014 5214 114,0 642 *** 

2011-2012 
 

    Soia 

4559 100,0     0 mt. 

2012-2013 4416 96,9 -143 - 

2013-2014 6052 132,8 1494 *** 

DL5% 
DL1% 

    DL 0,1% 

251 
364 
547 

 
Efectul soiei ca plantă premergătoare pentru grâu este crescut în condiţii climatice 

favorabile pentru exprimarea potenţialului de producţie, cum este cazul anului 2013-

2014, în care s-a obţinut un spor de producţie de 1494 kg/ha, comparativ cu varianta în 

care, în acelaşi an, planta premergătoare a fost porumbul (642 kg/ha).  
 

Tabelul 7 
 

Influenţa interacţiunii dintre azot şi fosfor asupra producţiei la grâul de toamnă, în condiţiile de la 

S.C.D.A. Turda, în perioada 2012-2014 

The influence of interaction between phosphorus and nitrogen on winter wheat yield at ARDS Turda, 

 during 2012-2014) 
 

Dozele  de fosfor 

(kg/ha) 

Dozele 

de azot 

Producţia 

(kg/ha) 

Producţia 

(%) 

Diferenţe 

(kg/ha) 
Semnificaţia 

    0 

 
N0 

 

3658 100,0  0 mt. 

  40 3752 102,6 95 - 

  80 3598 98,4 -60 - 

120 3702 101,2 45 - 

160 3800 103,9 142 - 

    0 

N40 

4566 100,0     0 mt. 

  40 5002 109,5 436 *** 

  80 5063 110,9 497 *** 

120 5208 114,1 642 *** 

160 5311 116,3 745 *** 
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    0 

N120 

5645 100,0    0 mt. 

  40 5644 100,0   -1 - 

  80 6023 106,7 379 *** 

120 5902 104,6 258 *** 

160 6208 110,0 563 *** 

DL 5% 
DL 1% 

DL 0,1% 
   

149 
198 
255 

 

 

Interacţiunea  dintre  fosfor şi azot aduce creşteri ale producţiei atunci când dozele 

celor doi nutrienţi sunt mai mari şi echilibrate. Fertilizarea minerală numai cu azot sau cu 

fosfor nu satisface cerinţele grâului în aceste elemente. Cele mai mari producţii, în cazul 

experienţelor de lungă durată de la S.C.D.A. Turda, s-au obţinut pe nivelurile de 

fertilizare P80N120, P120N120 şi P160N120 (Tabelul 7). 

 

CONCLUZII 

 

Producţia obţinută în condiţiile zonei noastre, în cei trei ani luaţi în studiu, reflectă  

influenţa distinct semnificativă a plantei premergătoare, cea mai mare producţie fiind 

obţinută în varianta în care soia a fost folosită ca plantǎ premergătoare.  

Condiţiile climatice au avut o deosebită influenţă asupra producţiei, astfel că în  anul 

2014 s-a obţinut  o producţie cu 1068 kg/ha mai mare decât în 2012. 

Influenţa dozelor de fosfor şi de azot s-a exprimat prin sporurile de producţie faţă de 

varianta martor nefertilizată, obţinându-se cu 142 kg/ha mai mult la doza N0P160 şi cu 

1987 kg/ha la doza de N120P0, foarte semnificative din punct de vedere statistic. 

Interacţiunea dintre anii experimentali şi planta premergătoare evidenţiază faptul că la 

grâul cultivat după soia producţia obţinută este mai mare cu 1494 kg/ha faţă de grâul 

cultivat după porumb, în condiţiile anului 2014. 

Experienţele organizate la S.C.D.A. Turda demonstrează încă odată, dacă mai era 

nevoie, că într-un asolament este util să se introducă o leguminoasă, aportul de azot rămas 

în sol fiind benefic culturii grâului. 
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