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Abstract 
 

Current climate change requires the introduction of conservative tillage systems to 

improve and conserve natural resources. Soybean is currently one of the most important 

agricultural crops being used in human and animal food, but also as a raw material for 

industry and has a high capacity to adapt to different climatic and soil conditions. This research, 

carried out during 2015-2017, had a main purpose the determination of tillage systems 

influence on soybean yield. Tillage systems used were: a1-classical tillage system with 

plowing, a2-minimum tillage system with chisel. The soybean variety used were Onix, Felix, 

Mălina, Darina, Caro, Dimant, Perla and Sponsor. The yield obtained under the minimum 

tillage system is lower than under the conventional tillage one, with a significant difference  

of -98 kg/ha. Of the eight soy varieties, the Mălina variety records the highest yield, with a 

distinct significant difference of 17 kg/ha compared to the Onix variety, considered as a control. 
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INTRODUCERE 
 

Numărul mare de lucrări şi trecerile repetate pe teren cu tractoarele şi maşinile 

agricole influenţează negativ însuşirile solurilor ducând în timp la degradarea structurii şi 

tasarea solului (L ă z u r e a n u, 2009), compactarea de suprafaţă şi adâncime, scăderea 

conţinutului de materie organică (B o a t m a n și colab., 1999), reducerea activităţii 

biologice, ceea ce duce în final la scăderea fertilităţii naturale a solului.  

Adaptarea la schimbările climatice impune o serie de măsuri pentru reducerea 

proceselor de degradare a ecosistemelor şi protejarea mediului înconjurător, dintre aceste 

măsuri cele mai importante fiind implementarea sistemelor conservative de lucrare a solului 

care să susţină resursele naturale ale solului şi cultivarea în rotaţie a leguminoaselor care 

ajută la îmbogăţirea solului în elemente nutritive (Ş i m o n şi colab., 2014) pentru 

reducerea inputurilor de produse chimice. 
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Prin introducerea sistemelor de agricultură conservativǎ se încearcǎ îmbunǎtǎţirea, 

conservarea şi utilizarea mai eficientǎ a resurselor naturale, biologice şi de apǎ (G u ş  şi colab., 

2003; R u s u  şi colab., 2009). Principalele aspecte ale acestor sisteme de agricultură sunt 

renunţarea la arǎtura cu plugul cu cormanǎ, total sau periodic, raţionalizarea numǎrului de 

lucrǎri şi pǎstrarea la suprafaţa solului, după semănat, a cel puţin 30% din totalul de 

resturi vegetale (F a b r i z z i  şi colab., 2005; D a v i e s  și  F i n n e y, 2002), în 

vederea protejării solului de eroziunea de suprafaţǎ, eliminându-se totodatǎ şi fenomenul 

de compactare a acestuia.  

Soia este în prezent una dintre cele mai importante plante agricole utilizate în alimentaţia 

umană şi animală, dar şi cu importanţă agrofitotehnică mare, deoarece contribuie la ridicarea 

fertilităţii solului prin fixarea azotului atmosferic datorită simbiozei dintre plantele de soia şi 

bacteria Rhizobium japonicum, care formează nodozităţi radiculare (R o m a n  şi colab., 

2006), constituind o bună premergătoare pentru majoritatea culturilor agricole.  

 

MATERIAL ŞI METODE 

 

Experimentul a fost realizat în perioada 2015-2017, la Staţiunea de Cercetare și Dezvoltare 

Agricolă Turda, pe un sol de tip faeozem vertic, cu pH neutru, textură luto-argiloasă, 

conținutul de humus mediu, bună aprovizionare cu fosfor mobil și potasiu. 

Soia a fost semănată cu o distanţă între rânduri de 18 cm, cu semănătoarea Gaspardo 

Directa 400, la o densitate de 65 b.g./m
2
. Soia a fost cultivată într-un sistem de rotație a 

culturilor de trei ani, planta premergătoare fiind porumbul. 

Factorii experimentali sunt: Factorul A – Sistemul de lucrare a solului: a1 – sistemul de 

lucrare clasic, care include arătura la 30 cm adâncime după recoltarea culturii anterioare și 

prelucrarea solului în vederea pregătirii patului germinativ cu discul şi combinatorul înainte de 

însămânțare; a2 – sistemul minim de lucrare cu cizelul la 30 cm adâncime după recoltarea 

culturii anterioare și prelucrarea solului în vederea pregătirii patului germinativ cu grapa rotativă 

înainte de însămânțare. Factorul B – soiurile de soia: b1 – Onix, b2 – Felix, b3 – Mălina TD,       

b4 – Darina TD, b5 – Caro TD, b6 – Diamant, b7 – Perla şi b8 – Sponsor, iar cel de al treilea 

factor (C) sunt condiţiile climatice din anii experimentali c1 – 2015, c2 – 2016, c3 – 2017.  

Pentru combaterea buruienilor după semănat, a fost realizat un tratament cu Sencor 

(0,35 l/ha), în cele două sisteme. Controlul buruienilor monocotiledonate și dicotiledonate 

din cultura de soia a fost realizat cu erbicidele Pulsar (1,0 l/ha) și Agil (1,0 l/ha) în 

fenofaza de rozetă a buruienilor. 

Unul dintre dezavantajele sistemelor conservative de lucrare a solului este rezerva de 

boli şi dăunători care se transmite de la un an la altul prin resturile vegetale care rămân la 

suprafaţa solului şi pentru reducerea cărora este important să se ia măsuri de prevenţie şi 

combatere. Împotriva manei (Peronospora manshurica) s-a efectuat un tratament cu 

fungicidul Ridomil Gold MZ 68 WG (2,5 kg/ha), iar pentru faptul că în Câmpia Transilvaniei 

păianjenul roşu (Tetranicus urticae) este tot mai des întâlnit şi produce pagube însemnate, 

pentru protecția culturii de soia împotriva acestui dăunător s-a efectuat un tratament cu 

insecticidul Omite 570 EW (0,8 l/ha). 

Rezultatele obținute au fost prelucrate statistic prin metoda analizei varianței și 

stabilirea celei mai mici diferențe semnificative (DL 5%, 1% și 0,1%) (ANOVA, 2015). 



Comportarea unor soiuri de soia în sistem conservativ de lucrare a solului, 

 în perioada 2015-2017 la S.C.D.A. Turda 
 

 

 

217 

Condiţiile climatice sunt un factor determinant al producţiei agricole, iar analiza 

evoluţiei factorilor climatici se justifică în contextul actual al modificărilor climatice tot 

mai vizibile, atât pe glob, cât şi în ţara noastră. 

Condițiile climatice ale anilor 2015-2017 sunt prezentate în conformitate cu Stația 

Meteo Turda. Pe parcursul ultimilor 59 de ani, media anuală de temperatură înregistrată a 

fost de 9,1ºC (tabelul 1), iar suma anuală a precipitațiilor a fost de 520,6 mm (tabelul 2). 

Temperaturile medii înregistrate în lunile din perioada de vegetaţie a culturii de soia au 

variat în cei doi ani, fiind însă mai mari decât media pe 59 de ani cu 1,5ºC în anul 2015, 

considerat un an cald şi cu 0,9ºC în anul 2016, considerat un an călduros. 

În anul 2016 valorile de temperatură înregistrate în lunile din perioada de vegetaţie a 

culturii de soia au variat de la mediile multianuale cu o abatere de la -0,7ºC în luna mai, 

primăvara având un aspect răcoros, până la +2ºC în luna iunie, caracterizată ca lună caldă, 

în celelalte luni temperaturile înregistrate fiind apropiate de normal. 

În anul 2017 temperaturile medii lunare înregistrate în perioada de vegetaţie a culturii de 

soia au variat de la normale la calde, cu o abatere anuală de +1,4ºC faţă de media pe 59 ani. 

 
Tabelul 1 

Temperaturile medii ale aerului (ºC). Turda, 2015-2017 

(Average air temperatures, ºC) 

 

2015 

Media 

lunară 

Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec. 

-0,7 0,0 5,5 9,6 15,8 19,4 22,3 21,9 17,3 9,7 6,1 0,7 

Media 

59 ani 
-3,4 -0,8 4,5 9,9 15,0 17,8 19,7 19,3 15,0 9,5 3,9 -1,4 

Abaterea +2,7 +0,8 +1,1 -0,3 +0,8 +1,6 +2,6 +2,6 +2,3 +0,2 +2,2 +2,3 

2016 

Media 

lunară 

Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec. 

-2,8 4,6 5,9 12,4 14,3 19,8 20,5 19,6 17,1 8,3 2,9 -2,7 

Media 

59 ani 
-3,4 -0,8 4,5 9,9 15,0 17,8 19,7 19,3 15,0 9,5 3,9 -1,4 

Abaterea +0,6 +5,4 +1,4 +2,5 -0,7 +2,0 +0,8 +0,3 +2,1 -1,2 -1,0 -1,3 

2017 

Media 

lunară 

Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec. 

-6,7 1,5 8,4 9,9 15,7 20,7 20,3 22,3 15,8 11,6 4,9 1,0 

Media 

59 ani 
-3,4 -0,9 4,7 9,9 15,0 17,9 19,7 19,3 15,1 9,5 3,9 -1,4 

Abaterea -3,3 +2,4 +3,7 0,0 +0,7 +2,8 +0,6 +3,0 +0,7 +2,1 +1,0 +2,4 

Sursa: Staţia Meteo Turda, longitudinea: 23º47’; latitudinea 46º35’; altitudinea 427 m. 

 

Apa reprezintă cel mai important factor de vegetaţie care influenţează producţia unei 

culturi, dar este în acelaşi timp şi factorul cu cea mai mare instabilitate în ceea ce priveşte 

cantitatea şi repartiţia lunară a precipitaţiilor din cursul anului (Ş i m o n, 2018). 

Suma precipitaţiilor înregistrate în prima jumătate a anului 2015 au fost sub media 

lunară a celor 59 de ani. Lunile de primăvară ale anului 2015 au fost secetoase, iar în luna 

iunie, deşi a fost o lună foarte ploiosă în prima decadă, au căzut doar 0,6 l/m
2
, urmând 
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luna iulie – foarte secetoasă şi august – ploioasă. În această perioadă soia a suferit din 

cauza secetei înregistrate în perioada de vegetaţie când avea nevoie acută de apă. Ceea ce 

a fost specific verii anului 2015 a fost persistenţa temperaturilor ridicate, până în pragul 

caniculei, pe o perioadă lungă de timp.  

În 2016 suma precipitațiilor a fost mai mare decât media pe 59 de ani, fiind considerat 

un an excesiv de ploios, temperaturile și precipitațiile au fost benefice pentru cultura de 

soia, iar producţiile obţinute sunt rezultatul interacţiunii condiţiilor climatice optime. 

Din punct de vedere pluviometric, anul 2017 a fost considerat un an normal, însă în 

perioada de vegetaţie precipitaţiile căzute au variat, luna iunie fiind excesiv de secetoasă, 

luna august – foarte secetoasă, iar lunile aprilie, iulie, septembrie – foarte ploioase, aceste 

precipitaţii au făcut ca rezerva de apă din sol să fie la valori aproape de optim, iar lipsa 

apei în luna iunie să nu fie resimţită într-o mare măsură de către plante (Ş i m o n, 2018). 

 
Tabelul 2 

Precipitaţii înregistrate (mm). Turda, 2015-2017 

(Recorded rainfall, mm) 

 

2015 

Media 

lunară 

Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec. 

12,3 20,9 12,8 32,2 66,0 115,7 52,2 72,2 172,6 45,4 32,0 6,9 

Media 

59 ani 
21,3 18,7 23,1 44,7 67,7 84,5 76,7 55,9 40,3 32,0 28,7 26,9 

Abaterea -9,0 +2,2 -10,3 -12,5 -1,7 +31,2 -24,5 +16,3 +132,3 +13,4 +3,3 -20,0 

2016 

Media 

lunară 

Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec. 

25,0 23,8 47,0 62,2 90,4 123,2 124,9 91,0 24,6 152,2 45,3 7,2 

Media 

59 ani 
20,8 18,4 19,3 44,4 67,1 83,4 72,9 54,6 42,0 32,5 32,3 26,0 

Abaterea +4,2 +5,4 +27,7 +17,8 +23,3 +39,8 +52,0 +36,4 -17,4 +119,7 +13,0 -18,8 

2017 

Media 

lunară 

Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec. 

-6,7 1,5 8,4 9,9 15,7 20,7 20,3 22,3 15,8 11,6 4,9 1,0 

Media 

59 ani 
-3,4 -0,9 4,7 9,9 15,0 17,9 19,7 19,3 15,1 9,5 3,9 -1,4 

Abaterea -3,3 +2,4 +3,7 0,0 +0,7 +2,8 +0,6 +3,0 +0,7 +2,1 +1,0 +2,4 

Sursa: Staţia Meteo Turda, longitudinea: 23º47’; latitudinea 46º35’; altitudinea 427 m. 

 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 

 

Modul de prelucrare a solului influenţează elementele de productivitate ale culturilor 

agricole şi, în final, producţiile obţinute, în cazul sistemului cu lucrări minime (varianta cizel) 

producţiile obţinute au fost mici faţă decât cele din sistemul clasic (varianta arătură cu 

întoarcerea brazdei), diferenţa de -98 kg/ha fiind asigurată statistic ca semnificativ negativă, 

producţia medie înregistrată în cazul aplicării sistemului conservativ de lucrare a solului 

fiind de 2497 kg/ha, după cum se poate observa în tabelul 3. 

Cercetările efectuate de C h e ţ a n şi colaboratorii (2016) în perioada 2012-2014, pe 

acelaşi tip de sol, la genotipul de soia Onix, au arătat că soia este o cultură care se 
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pretează la aplicarea sistemelor conservative de lucrare a solului, producţia obţinută la 

aplicarea acestor sisteme fiind apropiată de cea înregistrată în sistemul clasic de lucrare a 

solului. Pe lângă aceste rezultate, care vin în sprijinul implementării sistemelor 

conservative de lucrare a solului, este important să luăm în calcul şi beneficiile pe termen 

lung ale acestora (reducerea tasării solului, eroziunii şi a consumului de combustibili 

fosili, menţinerea sau chiar îmbunătăţirea fertilităţii solului şi eficienţa economică) 

(Ş i m o n  şi  R u s u, 2016). 

 
Tabelul 3 

Influenţa factorului sistem de lucrare a solului asupra producţiei de soia. Turda, 2015-2017 

(Influence of soil tillage system factor on soybean yield) 

 

Sistemul de lucrare a solului 
Producţia 

(kg) 

Diferenţa  

(kg) 
Semnificaţia 

Clasic (martor) 2595 0 mt. 

Conservativ 2497 -98 0 

DL (5%) = 22          DL (1%) = 91           DL (0,1%) = 188 

 

În ceea ce priveşte producţia medie înregistrată de cele opt soiuri de soia studiate în 

perioada 2015-2017, martorul, soiul Onix, a înregistrat o producţie de 2685 kg/ha, cele 

mai scăzute producţii s-au înregistrat în cazul soiurilor Diamant (2077 kg/ha), cu o diferenţă 

foarte semnificativ negativă de -608 kg/ha, şi soiul Felix (2416 kg/ha), cu o diferenţă 

foarte semnificativ negativă de -269 kg/ha, prin comparaţie cu soiul martor, iar soiul 

Mălina TD se remarcă prin producţia medie de 2701 kg/ha, mai mare decât a soiului martor, 

cu diferenţă foarte semnificativă, de +17 kg/ha (tabelul 4). 

Rezultate bune din punctul de vedere al producţiei, la soiurile de soia Felix, Mălina TD 

şi Darina TD, au obţinut M u r e ş a n u  şi colab. (2012), în perioada 2007-2010, 

sporurile de producţie realizate de aceste soiuri cultivate la S.C.D.A. Turda, prin 

comparaţie cu martorul, Onix, au fost de 0,7% la Felix, de 0,1% la Mălina TD şi de 

11,7% la Darina TD. 

 
Tabelul 4 

Influenţa factorului soi asupra producţiei de soia. Turda, 2015-2017 

(Influence of the variety factor on soybean yield) 

 

Soiul 
Producţia  

(kg) 

Diferenţa 

 (kg) 
Semnificaţia 

Onix (martor) 2685 0 mt. 

Felix 2416 -269 000 

Mălina TD 2701 17 ** 

Darina TD 2631 -54 000 

Caro TD 2620 -65 000 

Diamant 2077 -608 000 

Perla 2558 -126 000 

Sponsor 2683 -1 - 

DL (5%) = 12           DL (1%) = 17      DL (0,1%) = 23 
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În ceea ce privește condiţiile climatice din perioada de vegetaţie, s-a constatat că 

acestea sunt cel mai important factor care determină productivitatea unei culturi. 

Condiţiile favorabile din anul 2016 au dus la o creştere de producţie foarte semnificativă, 

de 1675 kg/ha, faţă de media celor trei ani studiaţi (tabelul 5). 

 
Tabelul 5 

Influenţa factorului an asupra producţiei de soia. Turda, 2015-2017 

(Influence of the year factor on soybean yield) 

 

Anul experimental 
Producţia  

(kg) 

Diferenţa 

 (kg) 
Semnificaţia 

2015 (martor) 1818 0 mt. 

2016 3493 1675 *** 

2017 2328 509 *** 

DL (5%) = 15           DL (1%) = 71         DL (0,1%) = 191 

 

Consumul de combustibil necesar pentru cultivarea unui hectar de soia diferă în funcţie de 

sistemul de agricultură adoptat. Tehnologia clasică, implicând un număr mai mare de lucrări 

agricole mecanizate în vederea pregătirii patului germinativ, face ca totalul de combustibil 

necesar pentru un hectar să fie mai mare comparativ cu sistemul cu lucrări minime, iar prin 

reducerea cantităţii de combustibil se reduce şi costul total al tehnologiei de cultivare. Pe 

lângă acest aspect economic, este important şi faptul că se reduce gradul de tasare al solului în 

urma reducerii numărului de treceri cu utilajele agricole pe suprafaţa solului (tabelul 6). 

 
Tabelul 6 

Consum de combustibil şi cheltuieli/ha în funcţie de sistemul de lucrare a solului 

(Fuel consumption and expenditure per hectare depending on the soil tillage system) 

 

Lucrarea 

Consum motorină 

(l/ha) Preţ 

(lei) 

Cost 

(lei/ha) 

Sistem 

clasic 

Sistem 

conservativ 

Sistem 

clasic 

Sistem 

conservativ 

Arat (30 cm) 28 - 4,16 116,48 - 

Prelucrare cu cizel (30 cm) - 28 4,16 - 116,48 

Discuit (2) 5,7 x 2 - 4,16   47,42 - 

Combinator  5,7 - 4,16   23,71 - 

Prelucrare grapă rotativă - 6 4,16 -   24,96 

Erbicidat (2) 1,6x2 1,6x2 4,16     13,31   13,31 

Semănat + fertilizat  8 8 4,16     33,28   33,28 

Tratament  1,6 1,6 4,16       6,66     6,66 

Recoltat  30 - 4,16 124,8 - 

Recoltat cu tocare şi împrăştiere 

resturi vegetale 
- 30 4,16 -    124,8 

Transport recoltă 6 ore 6 ore 4,16   24,96   24,96 

Transport tulpini  6 ore - 4,16   24,96 - 

Total  - - - 415,58 344,45 

 

În ceea ce priveşte costul materialelor necesare în procesul tehnologic al culturii de soia, 

acesta este acelaşi pentru cele două sisteme de lucrare a solului (clasic şi conservativ) şi este 
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de 1163,1 lei/ha, după cum reiese din tabelul 7, cel mai ridicat preţ fiind al produselor pentru 

protecţia culturii de soia. 

 
Tabelul 7 

Cheltuieli cu materiale 

(Materials expenditure) 

 

Materiale 
Cantitate 

(kg, l/ha) 

Preţ 

(lei/kg, l) 

Preţ/ha 

(lei/ha) 

Sămânţă soia (Onix, Felix, Mălina TD, Darina TD,   

Caro TD, Diamant, Perla, Sponsor) 
120    1,5 180 

Îngrăşăminte chimice N40P40 (NPK 20:20:0) 200    1,7 340 

Fungicid Ridomil Gold MZ 68 WG        2,5 106,82     256,15 

Insecticid Omite 570 EW        0,8         20  16 

Erbicid Sencor         0,35       194      67,9 

Erbicid Pulsar   1       145 145 

Erbicid Agil 100 EC   1 158,05      158,05 

Total    1163,1 

 

Analizând situaţia cheltuielilor totale în funcţie de tehnologia de cultură, din tabelul 8 se 

poate observa că totalul cheltuielilor tehnologiei clasice este de 1578,7 lei/ha, cu 71,1 lei/ha 

mai mare decât al tehnologiei conservative de lucrare a solului, eficienţa economică a 

sistemelor cu lucrări minime fiind unul dintre avantajele implementării sistemelor conservative 

de lucrare a solului. 

 
Tabelul 8 

Costuri totale în funcţie de tehnologie 

(Total costs per technology) 

 

Sistem de lucrare 

a solului 

Preţ 

(lei/ha) 

Cheltuieli materiale 

(lei/ha) 

Total 

(lei/ha) 

Cost total pentru obţinerea a 

1000 kg soia 

 (lei) 

Clasic 415,58 1163,1 1578,7 608,4 

Conservativ 344,45 1163,1 1507,6 603,8 

 

CONCLUZII 

 

Rezultatele de producţie obţinute în urma aplicării celor două sisteme de lucrare a 

solului confirmă faptul că producţia medie realizată în cazul aplicării sistemului cu lucrări 

minime ale solului nu scade foarte mult faţă de producţia înregistrată în cazul sistemului 

clasic de prelucrare a solului, diferenţa înregistrată fiind de -98 kg/ha. 

Condiţiile climatice din perioada de vegetaţie sunt cel mai important factor care 

determină productivitatea unei culturi, condiţiile favorabile din anul 2016 au dus astfel la 

o creştere de producţie foarte semnificativă, de 1675 kg/ha, faţă de media celor trei ani 

studiaţi. 
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