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Abstract
The importance of chemical fertilizers utilization within the modern agriculture is unquestionable.
Among the chemical fertilizers, those with nitrogen have the main position because of their contribution
in obtaining yield increase, and also because of their importance in the applied fertilization formulas.
The yield increase due to nitrogen fertilizers is closely related to fertilization formulas, weather
conditions and the applied cultivar.
This paper presents the results obtained at ARDS Secuieni in a long time (field) experiment using
chemical fertilizers on maize yield. The influence of doses: N 0, N40, N80, N120, N160 (background P80) in
2 years, under different weather conditions (one favourable and another one less favourable for maize
yield) upon production, production increases and marginal increases obtained, as well as on the
correlations between them has been tested.
The maize yields obtained under conditions of the less favourable year (2012) and unfertilized variety
were 4 618 kg/ha, while by applying nitrogen fertilizers (N40-N160) the yield increased till of 5175-6339 kg/ha.
The yield gains were of 557-1721 kg/ha.
Under favourable year conditions for the maize, yields (2014) of 6846 kg/ha were achieved by the
unfertilized variety, while, by applying nitrogen fertilizers, yields of 7434-9021 kg/ha were recorded.
In this case, the yields increases were of 588-2175 kg/ha.
The maize yield and yield increases have been directly correlated with the nitrogen doses applied.
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INTRODUCERE
În cadrul agriculturii moderne importanţa utilizării îngrăşămintelor chimice este de
necontestat. În structura îngrăşămintelor chimice, cele cu azot ocupa locul principal prin
aportul lor în determinarea sporului de recoltă, precum şi prin ponderea cu care participă
în formulele de fertilizare aplicate (D u m i t r a ş c u şi colab., 2003; M i h ă i l ă şi colab.,
1996; P e t c u şi colab., 2003).
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Porumbul este o specie care are un consum mare de azot (18-28 kg N/t), dar care are și
o producţie mare de substanţă uscată la unitatea de suprafaţă (H e r a şi colab., 1984;
L u p u , 2007; L u p u şi L u p u , 1993; D u m i t r a ş c u şi colab., 2003).
Având în vedere actualele tendinţe în producţia agricolă determinate de sistemul de
cultură a plantelor, variabilitatea mare a condiţiilor climatice de la un an la altul cu impact
direct asupra producţiilor, a evoluţiei preţurilor de valorificare a producţiei şi de cele de
achiziţie a inputurilor, lucrarea îşi propune să abordeze problemele aplicării
îngrăşămintelor cu azot din punct de vedere tehnic (producţie, sporuri de producţie,
sporuri marginale).
MATERIAL ŞI METODĂ
Rezultatele obţinute şi prezentate în această lucrare ştiinţifică provin dintr-o experienţă
de lungă durată cu îngrăşăminte, amplasată în condiţiile pedoclimatice de la S.C.D.A.
Secuieni începând cu anul 1975. Aşezarea experienţelor s-a efectuat pe un tip de sol
cernoziom cambic tipic, cu un conţinut humus: 2,55-2,31%, N total: 0,15-0,16%, P2O5:
17 ppm, K2O: 195 ppm, pH: 5,7-6,6, iar metoda de aşezare utilizată a fost cea a Parcelelor
subdivizate. Pe un agrofond de 80 kg P2O5/ha s-au experimentat cinci variante de
fertilizare cu azot, respectiv, N0, N40, N80, N120 și N160. Materialul biologic utilizat a fost
reprezentat de hibridul Turda Star.
În prezenta lucrare, dorim să expunem rezultatele obţinute în doi ani de cercetare
(2012 şi 2014) cu favorabilitate diferită pentru cultura porumbului. Anul agricol 2012 a
fost mai puţin favorabil culturii porumbului, cu o primăvară călduroasă şi umedă, iar vara
foarte călduroasă şi secetoasă (iunie – 31,2 mm; iulie – 67,0 mm; august – 37,6 mm faţă
de media multianuală) şi anul 2014 a fost mai favorabil culturii porumbului, cu primăvara
umedă şi răcoroasă, iar sfârşitul verii secetos (Figurile 1 și 2).

Figura 1 – Graficul temperaturilor înregistrate în anii 2012 şi 2014, la staţia meteorologică
S.C.D.A. Secuieni, pe perioada de vegetaţie a porumbului
(Graph of temperatures registred in 2012 and 2014 years at the ARDS Secuieni meteorological station
on the maize vegetation period)
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Figura 2 – Graficul precipitaţiilor înregistrate în anii 2012 şi 2014, la staţia meteorologică S.C.D.A. Secuieni,
pe perioada de vegetaţie a porumbului
(Graph of rainfall registred in 2012 and 2014 years at the ARDS Secuieni meteorological station
on the maize vegetation period)

Prelucrarea datelor s-a făcut prin metoda analizei varianţei şi cu ajutorul corelaţiilor şi
regresiilor (S ă u l e s c u şi S ă u l e s c u , 1967).
REZULTATE
a) Producţia de boabe
În condiţiile unui an mai puţin favorabil (2012) culturii de porumb, producţia obţinută
în varianta nefertilizată cu azot (martor) a fost de 4618 kg/ha.
Însă, odată cu aplicarea dozelor de azot, producţiile de boabe au crescut, valorile
acestora fiind cuprinse între 5175 kg/ha şi 6339 kg/ha şi, totodată, comparativ cu martorul
(nefertilizat) s-au realizat sporuri de producţie cuprinse între 12 % şi 37 % (Tabelul 1).
Tabelul 1
Influenţa fertilizării cu azot asupra producţiei de porumb în condiţiile unui an nefavorabil culturii,
2012, la S.C.D.A Secuieni
(The influence of nitrogen fertilization on the maize yields under the unfavorable conditions, 2012,
at A.R.D.S. Secuieni)

Doza de azot
(kg s.a./ha)
N0
N40
N80
N120
N160

Producţia
Absolută
(kg/ha)
4618
5175
5580
6022
6339
DL 5% (kg/ha)
DL 1% (kg/ha)
DL 0,1% (kg/ha)

Relativă
(%)
100
112
120
130
137

Diferenţa
(kg/ha)

Semnificaţia

Mt.
557
962
1404
1721

***
***
***
***
92
122
158
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În condiţiile favorabile ale anului agricol 2014, producţia obţinută în varianta martor
(nefertilizată) a fost de 6846 kg/ha. Aplicarea îngrăşămintelor cu azot au condus la
creşterea producţiilor şi în acest an, variaţia acestora fiind între 7434 kg/ha şi 9021 kg/ha.
Comparativ cu martorul, în acest an s-au obţinut sporurile de producţie cuprinse între 591
kg/ha şi 2175 kg/ha. Aceste sporuri de producţie au fost asigurate statistic ca fiind foarte
semnificative (Tabelul 2).
Tabelul 2
Influenţa fertilizării cu azot asupra producţiei de porumb în condiţiile unui an favorabil culturii,
în 2014, la S.C.D.A Secuieni
(The influence of nitrogen fertilization on the maize yields under the favorable conditions, in 2014,
at ARDS Secuieni)

Producţia

Doza de azot
(kg s.a./ha)

Absolută
(kg/ha)
6846
7434
8034
8470
9021
DL 5% (kg/ha)
DL 1% (kg/ha)
DL 0,1% (kg/ha)

N0
N40
N80
N120
N160

Relativă
(%)
100
108
117
123
131

Diferenţa
(kg/ha)

Semnificaţia

Mt.
588
1188
1624
2175

***
***
***
***
82
109
141

Din rezultatele obţinute s-a observat că sporurile de producţie realizate în cei doi ani
de experimentare au fost corelate direct cu dozele de azot aplicate, corelaţia dintre cele
două variabile fiind directă şi foarte strânsă (r = 0,999 ***) (Figura 3).
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Figura 3 – Corelaţia dintre dozele de azot şi producţia de porumb
(The correlations between the nitrogen doses and maize yields)
Secuieni, 2012; 2014
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b) Sporurile de producţie
Comparativ cu varianta martor (nefertilizat), în condiţiile anului 2012 (nefavorabil
culturii porumbului), sporurile de producţie obţinute prin aplicarea îngrăşămintelor cu
azot (N40-N160) au fost cuprinse între 557 kg/ha şi 1721 kg/ha (Tabelul 1).
În anul 2014 (favorabil culturii porumbului), sporurile de producţie obţinute prin
aplicarea îngrăşămintelor cu azot (N40-N160) au fost cuprinse între 588 kg/ha şi 2175 kg/ha
şi au fost asigurate statistic ca fiind foarte semnificative (Tabelul 2).
Din rezultatele obţinute s-a observat că sporurile de producţie realizate în cei doi ani
de experimentare au fost corelate direct cu dozele de azot aplicate, corelaţia dintre cele
două variabile fiind directă şi foarte strânsă (r = 0,999 ***) (Figura 4).
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Figura 4 – Corelaţia dintre dozele de azot şi sporul de producţie total la porumb
(The correlations between the nitrogen doses and total yields increase at maize)
Secuieni, 2012; 2014

c) Sporul marginal de producţie
Sporul marginal de producţie (kg porumb/kg N s.a.) obţinut în anul agricol 2012
(nefavorabil culturii) prin aplicarea îngrăşămintelor chimice cu azot a avut valori cuprinse
între 10,75 kg porumb/kg N s.a. şi 13,92 kg porumb/kg N s.a.. În condiţiile favorabile ale
anului 2014, acesta a variat între limitele de la 13,53 kg porumb/kg N s.a. până la 14,85
kg porumb/kg N s.a (Tabelul 3).
Între sporul marginal obţinut şi fertilizarea cu azot, s-a stabilit o corelaţie indirectă,
coeficientul de corelaţie (r) fiind interpretat ca fiind negativ semnificativ (2014) şi negativ
distinct semnificativ (2012) (Figura 5).
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Tabelul 3
Sporurile de producţie marginale kg boabe porumb/kg N s.a. obţinute la porumb prin aplicarea
îngrăşămintelor cu azot în condiţiile unui an nefavorabil (2012) şi în condiţiile unui an favorabil (2014)
[The yields marginal increases kg corn grain/ kg N a.i. obtained at maize by aplication of nitrogen
fertilization under unfavorable conditions (2012) and favorable conditions (2014)]

Doze de
azot
(kg s.a./ha)

Sporul de
producţie
(kg/ha)

N40
N80
N120
N160

557
962
1404
1721

Spor de productie
(kg/ha)

16

2012
Spor marginal de producţie
kg boabe/
%
kg N s.a.
13,92
100
12,02
86
11,70
84
10,75
77

2012

Sporul de
producţie
(kg/ha)

2014

14.90

15

14.43

14

13.81

591
1188
1624
2175

2014
Spor marginal de producţie
kg boabe/
%
kg N s.a.
14,77
100
14,85
100
13,53
91
13,59
92

y = 15.375-0.012x-0.001x 2
r = 0.868*
13.95

13.45

13
12.35
12
11

y = 15.743-0.054x-0.001x 2
r = 0.977**
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Figura 5 – Corelaţia dintre dozele de azot şi sporul de producţie realizat cu 1 kg îngrăşământ cu azot
(The correlations between the nitrogen doses and yields increases obtained with 1 kg N fertilizer)
Secuieni, 2012; 2014

CONCLUZII
- Condiţiile climatice au influenţat nivelul producţiilor obţinute la porumb.
- În anul 2012, producţiile de boabe au avut valori cuprinse între 4618 kg/ha şi 6339
kg/ha, iar în anul 2014, valorile au variat de la 6846 kg/ha la 9021 kg/ha.
- Aplicarea îngrăşămintelor chimice cu azot au adus sporuri de producţie de 557-1721
kg/ha (12-37%) în anul 2012 şi 591-2175 kg/ha (8-31%) în anul 2014.
- La cultura porumbului, sporurile de producţie au fost corelate direct cu dozele de
îngrăşăminte aplicate şi au fost asigurate statistic ca fiind foarte semnificative.
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- Sporurile marginale de producţie obţinute la aplicarea îngrăşămintelor cu azot au
avut valori de 13,92-10,75 kg boabe/kg N s.a. în anul 2012 şi 14,77-13, 59 kg boabe /kg
N s.a. în anul 2014.
- Între dozele de îngrăşăminte aplicate şi valoarea sporului marginal de producţie s-au
stabilit corelaţii indirecte foarte strânse.
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