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INTRODUCERE 
Floarea-soarelui face parte din ordinul Compositales (Asterales), familia Compositae 

(Asteraceae), subfamilia Tubuliflorae, tribul Heliantheae, subtribul Helianthinae, genul Helianthus1 
L. Este nativă în America Centrala şi de Nord şi răspândită pe tot globul în special pentru obţinerea 
uleiului. Este o plantă ce se cultivă pe suprafeţe mari în ţara noastră, 

Floarea soarelui are un spectru larg de utilizări, putând fi folosită întreaga plantă şi fiind în 
acelaşi timp şi o plantă meliferă. Cererea pentru uleiul de floarea soarelui este una ridicată, iar 
tehnologia cultivării sale este mecanizată în întregime, astfel că nu ridică probleme cultivatorului. 
Planta este foarte bine adaptată în ţara noastră, potenţialul de producţie fiind mare. Nivelul preţului 
la produs este bun, astfel încât cultivarea acestei plante este profitabilă (https://www.agro.basf.ro; 
V. Strarodub, 2011). 

Sistemele tehnologice de lucrare a solului au evoluat mult, inultimele decenii pe plan mondial, 
evoluţie atât în plan conceptual cât şi al extensiei modalităţilor conservative de lucrare a solului. 
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Extensia, în practică, a lucrărilor de conservare a solului este diferită de la o ţară la alta în 
funcţie de posibilităţile de mecanizare şi creşte odată cu creşterea capacităţii tractoarelor şi 
maşinilor agricole şi a diversificării echipamentelor de afânare, prelucrare a solului şi semănat. 

În prezent lucrările conservative (neconvenţionale) ale solului definesc procedee extrem de 
variate, de la semănat direct (no-tillage) în sol neprelucrat până la afânarea adâncă fără întoarcerea 
brazdei. Între aceste două extreme se regăsesc variante ca: lucrări reduse (classic raţionalizat), 
lucrări minime (cu acoperire sub 30%, minimum tillage),lucrări minime cu mulci vegetal (cu 
acoperire peste 30%, mulch tillage), semănat pe biloane (ridge tillage), lucrări parţiale sau în benzi 
(strip till, zone till), lucrări cu strat protector (cover crops, catch crops) etc. (Guş P, Rusu T., Budoi 
Gh., Nicolaev Neonila). 

Catedra Fitotehnie a UASM şi-a propus drept obiectiv studierea şi evaluarea diferitor sisteme 
de lucrare a solului la diferite culturi de camp în cadrul asolamentului, inclusive şi la floarea 
soarelui. Rezultatele obţinute la floarea soarelui în primii ani după fondarea experienţelor sunt 
prezentate în materialele ce urmează. 
 

MATERIAL ŞI METODĂ 
Reieşind din problemele actuale referitoare elaborării şi implementării  diferitor sisteme de 

lucrare a solului în condiţiile pedoclimaterice ale Republicii Moldova, ne-am propus fondarea 
experienţelor  în cadrul sectorului experimental la secţia  Agrotehnică,  SDE ,,Chetrosu”, UASM, în 
cadrul asolamentului, Zona de Centru a Republicii Moldova. 

Drept obiect de studiu au servit sistemele convenţionale şi a celor alternative (conservative) 
de lucrare a solului, aplicate în cadrul asolamentului la cultura de floarea soarelui (tab. 1). 

 
Tabelul 1. Schema experienţei la floarea soarelui. 

Variantele experienţei/ 
sistemele de lucrare a 

solului 

Repetiţiile 

I II III 

Sistemul convenţional 
(Arătura) A MT NT A MT NT A MT NT 

Sistemul conservativ – 
Mini -till A MT NT A MT NT A MT NT 

Sistemul conservativ – 
No – till A MT NT A MT NT A MT NT 

LEGENDĂ: A –Arătura;  MT – Mini - till; NT – No-till 
 
Obiective  cercetărilor  prevăd studierea influenţei sistemelor de lucrarea a solului asupra: 
- capacităţii de înmagazinare a apei în sol, umidităţii solului, rezervelor de apă accesibilă; 
- valorilor unor însuşiri fizice ale solului în funcţie de sistemul de lucrare   a solului; 
- nivelului de productivitate la cultura de floarea soarelui; 
- valorilor unor indici economici la tehnologia de cultivare a florii soarelui. 
Succesiunea  culturilor în cadrul asolamentului sa realizat conform cerinţelor schiţei 

principiale de alternare a culturilor: grâul/toamnă;– floarea soarelui; porumb/ boabe; 
mazărea/boabe. 

Cercetările sau efectuat în veriga de asolament ,,grâul de toamnă - floarea soarelui”. 
Lungimea parcelei – 100 m; lăţimea parcelei – 22 m; suprafaţa unei parcele – 2200 m2; 

numărul de repetiţii - 3; repartizarea variantelor – sistematică. 
Cercetările ştiinţifice realizate în câmp şi laborator se bazează pe aplicarea metodelor clasice. 

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Primul obiectiv a cercetărilor a fost orientat la studierea comparativă a influenţei sistemelor 
convenţionale şi conservative de lucrare a solului asupra umidităţii solului, rezervelor de apă în sol 
la floarea soarelui în diferite faze de dezvoltare a plantei de cultură. 

În anul agricol 2015-2016, în faza de formare a plantulelor, la diferite sisteme de lucrare a 
solului RTA(rezervele totale de apă) au variat în limitele de 262-273mm, iar RAA (rezerve 
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accesibile de apă) în limitele 149- 160mm în stratul de sol de 100cm. 
În faza critică a culturii faţă de umiditate RTA şi RAA scad în cadrul tuturor sistemelor de 

lucrare a solului, constituind respectiv:182-202(RTA) şi 76-90mm(RAA). Este constatată o uşoară 
tendinţă de  scădere a rezervelor de apă la sistemul convenţional de lucrare a solului, însă conform 
scării de apreciere a gradului de asigurare cu apă accesibilă, diferenţe între sisteme nu a fost 
constatată, fiind apreciat ca ,,bun” la începutul perioadei de vegetaţie a culturii şi ,,insuficient” – în 
faza critică a culturii faţă de umiditate (fig.1 şi 2).  

 

 
Figura 1. Rezervele de apă, (0-100cm) la floarea soarelui în funcţie de sistemele de lucrare a 

solului, 2015-2016. Faza –  apariţia plantulelor. Veriga de asolament: grâul de toamnă – floarea 
soarelui. 

 

 
Figura 2. Rezervele de apă(0-100cm) la floarea soarelui în funcţie de sistemele de lucrare a 

solului, 2015-2016. Faza –  înflorire.  Veriga de asolament: grâul de toamnă – floarea soarelui. 
 

În anul agricol 2016-2017, umiditatea solului şi rezervele de apă au fost determinate în faza 
critică a culturii faţă de umiditate, în stratul de sol de 0-50cm. 

Dacă rezervele totale de apă în cadrul sistemelor de lucrare a solului luate în studiu au atins 
valori de 55,9- 69mm, atunci rezervele de apă accesibilă cobor la nivel de 0,4 – 13,5mm, care 
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conform scării de apreciere, gradul de asigurare cu apă accesibilă este considerat ca ,,foarte 
insuficient”. Se păstrează aceiaşi tendinţă de conservare a umidităţii solului în cadrul sistemelor 
conservative Mini-till şi No-till (fig.3). 

Cel de-al doilea obiectiv a cercetărilor prevede evaluarea influenţei sistemelor convenţionale 
şi conservative de lucrare a solului asupra unor indici agrofizici. 

Rezultatele cu privire la evaluarea influenţei sistemelor convenţionale şi conservative de 
lucrare a solului asupra unor indici agrofizici sunt prezentate în tabelele 1 şi 2. 

 

 
 
 

Figura 3. Rezervele de apă, (0-50cm) la floarea soarelui în funcţie de sistemele de lucrare a 
solului, 2016-2017. Faza –  înflorire. Veriga de asolament: grâul de toamnă - floarea soarelui. 

 
Tabelul 1. Densitatea aparentă a solului. Cultura – floarea soarelui.  

Cultura premergătoare – grâul de toamnă.  Anul agricol 2015 - 2016. 

Variantele 
experienţei 

Stratul 
de sol, cm 

Densitatea 
aparentă, 

g/cm3 

Media 
în stratul 

0-20cm, g/cm3 

Gradul de 
afânare 

Gradul de afânare 
în stratul 0-20cm 

No-till 0-10 1,8 1,6 foarte tasat foarte tasat 10-20 1,4 tasat 

Mini- till 0-10 1,4 1,7 tasat foarte tasat 10-20 1,9 foarte tasat 

Arătura 0-10 0,8 0,9 foarte afânat foarte afânat 10-20 0,9 foarte afânat 
 

Evaluarea rezultatelor obţinute au permis de a consta că în anii de cercetare, sistemele de 
lucrare a solului au influenţat în mod diferit valorile însuşirilor agrofizice.  

În anul agricol 2015-2016, cele mai mici valori a densităţii aparente în stratul de sol de 0-
20cm. au fost constatate în cadrul sistemului convenţional de lucrare a solului(0,9g/cm3) cu gradul 
de afânare – foarte afânat, iar în anul agricol 2016-2017 – în cadrul sistemelor convenţional şi 
conservativ(mini-till), cu gradul de afânare – foarte afânat. Sistemele conservative de lucrare a 
solului au demonstrat valori mai sporite a densităţii aparente, cuprinse în limitele de  1,2-1,7g/cm3, 
menţinând în stratul de sol de 0-20 cm gradul de afânare la nivel de sol foarte tasat. 

Cele mai mari valori a capacităţii totale şi capilare a solului pentru apă au fost constatate în 
cadrul sistemului convenţional şi conservativ(mini-till). Raportul procentual între porozitatea totală 
şi capilară a variat în limitele de 1:2 – 1:3, valori admisibile din punct de vedere a cerinţelor 
agrotehnice.  Rezultatele cu privire asupra nivelului de productivitate a florii soarelui în cadrul 
sistemelor de lucrare a solului în anii de cercetare (tabelul 4) ne demonstrează cel mai înalt nivel de 
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productivitate în cadrul sistemului convenţional – 2,61t/ha, cu valori de 1,46 – 2,05t/ha în cadrul 
sistemelor conservative(mini-till şi no-till).  

 
Tabelul 2. Densitatea aparentă a solului la floarea soarelui. Cultura premergătoare – grâul de toamnă.   

Anul agricol 2016 – 2017. 

Variantele 
experienţei 

Stratul 
de sol, cm 

Densitatea 
aparentă, 

g/cm3 

Media 
în stratul 

0-20cm, g/cm3 

Gradul de 
afânare 

Gradul de afânare 
în stratul 0-20cm 

No-till 0-10 1,12 1,20 slab afânat slab afânat 10-20 1,27 slab afânat 

Mini- till 0-10 0,85 0,85 foarte afânat foarte afânat 10-20 0,85 foarte afânat 

Arătura 0-10 0,82 0,83 foarte afânat foarte afânat 10-20           0,83  foarte afânat 
 

Tabelul 3. Capacitatea solului pentru apă   la floarea soarelui  
în funcţie de sistemele de lucrare a solului. 2015-2016. 

Variantele 
experienţei 

Capacitatea 
totală a  solului 
pentru apă,% 

Capacitatea 
capilară a  

solului pentru 
apă,% 

Cota 
procentuală 
a porozităţii 

capilare 

Cota 
procentuală 
a porozităţii 
necapilare 

Raportul între 
porozitatea 

necapilară şi 
capilară 

No-till 70,8 27,2 38,4 61,6 1:2 
Mini-till 76,0 32,6 42,8 57,2 1:3 
Arătura 79,0 34,6 43,7 56,3 1:3 
 
 
Tabelul 4. Nivelul de productivitate a florii soarelui în funcţie  de sistemele de lucrare a solului.  

Cultura premergătoare: grâul de toamnă.  2015-2016.  Soiul – Arena. 

Variantele 
xperienţei 

în anul 
2015 - 2016 

Recolta medie în anii de cercetare, t/ha Recolta medie pe 2 ani 
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Arătura 2,21 - 100,0 3,0 - 100 2,61 - 100,0 

Mini - till 1,50 -1,29 77,4 2,6 -0,4 87,0 2,05 -0,56 78,5 
No - till 0,61 -2,18 15,8 2,3 -0,7 77,0 1,46 -1,15 55,9 

DL, t/ha –  1,0t/ha – (2015-2016); DL, t/ha -   0,94 - (2016-2017)    
 
Sistemele se lucrare a solului au influenţat şi valorile capacităţii solului pentru apă (tabelul 3). 

Capacitatea totală a  solului pentru apă a variat în limitele de 70,8-79,0%, iar capacitatea capilară – 
în limitele de 27,2- 34,6%.  

Diminuările de producţie faţă de sistemul convenţional au constituit 0,56-1,15t/ha sau 55,9-
78,5%.  
 

CONCLUZII 
1. În primii ani de cercetare, diferenţe esenţiale între valorile de umiditate a solului, rezervelor 

totale şi accesibile nu au fost constatate. Se păstrează tendinţa de sporire a valorilor acestora la 
sistemul convenţional de lucrare a solului cu efectuarea arăturii. 

2. O ameliorare a valorilor indicilor agrofitici ai solului(densitatea aparentă şi capacitatea solului 
pentru apă) a fost constatată în cadrul sistemelor convenţional şi conservativ(mini-till). 

3. Cele mai sporite valori a nivelului de productivitate a florii soarelui au fost asigurate de sistemul 
convenţional de lucrare a solului. Sistemele conservative au diminuat productivitatea florii 
soarelui faţă de sistemul convenţional cu55,9-78,5%. 
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productivitate în cadrul sistemului convenţional – 2,61t/ha, cu valori de 1,46 – 2,05t/ha în cadrul 
sistemelor conservative(mini-till şi no-till).  

 
Tabelul 2. Densitatea aparentă a solului la floarea soarelui. Cultura premergătoare – grâul de toamnă.   

Anul agricol 2016 – 2017. 

Variantele 
experienţei 

Stratul 
de sol, cm 

Densitatea 
aparentă, 

g/cm3 

Media 
în stratul 

0-20cm, g/cm3 

Gradul de 
afânare 

Gradul de afânare 
în stratul 0-20cm 

No-till 0-10 1,12 1,20 slab afânat slab afânat 10-20 1,27 slab afânat 

Mini- till 0-10 0,85 0,85 foarte afânat foarte afânat 10-20 0,85 foarte afânat 

Arătura 0-10 0,82 0,83 foarte afânat foarte afânat 10-20           0,83  foarte afânat 
 

Tabelul 3. Capacitatea solului pentru apă   la floarea soarelui  
în funcţie de sistemele de lucrare a solului. 2015-2016. 

Variantele 
experienţei 

Capacitatea 
totală a  solului 
pentru apă,% 

Capacitatea 
capilară a  

solului pentru 
apă,% 

Cota 
procentuală 
a porozităţii 

capilare 

Cota 
procentuală 
a porozităţii 
necapilare 

Raportul între 
porozitatea 

necapilară şi 
capilară 

No-till 70,8 27,2 38,4 61,6 1:2 
Mini-till 76,0 32,6 42,8 57,2 1:3 
Arătura 79,0 34,6 43,7 56,3 1:3 
 
 
Tabelul 4. Nivelul de productivitate a florii soarelui în funcţie  de sistemele de lucrare a solului.  

Cultura premergătoare: grâul de toamnă.  2015-2016.  Soiul – Arena. 

Variantele 
xperienţei 

în anul 
2015 - 2016 

Recolta medie în anii de cercetare, t/ha Recolta medie pe 2 ani 

20
15
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01
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+-
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,t/
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%
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 d
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 d
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%
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 d
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2015-2016; 
2016-2017 

+-
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 d

e 
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ăt
ur

a 
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ân
că

,t/
ha

 

%
 fa

ţă
 d

e 
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ăt
ur
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Arătura 2,21 - 100,0 3,0 - 100 2,61 - 100,0 
Mini - till 1,50 -1,29 77,4 2,6 -0,4 87,0 2,05 -0,56 78,5 
No - till 0,61 -2,18 15,8 2,3 -0,7 77,0 1,46 -1,15 55,9 

DL, t/ha –  1,0t/ha – (2015-2016); DL, t/ha -   0,94 - (2016-2017)    
 
Sistemele se lucrare a solului au influenţat şi valorile capacităţii solului pentru apă (tabelul 3). 

Capacitatea totală a  solului pentru apă a variat în limitele de 70,8-79,0%, iar capacitatea capilară – 
în limitele de 27,2- 34,6%.  

Diminuările de producţie faţă de sistemul convenţional au constituit 0,56-1,15t/ha sau 55,9-
78,5%.  
 

CONCLUZII 
1. În primii ani de cercetare, diferenţe esenţiale între valorile de umiditate a solului, rezervelor 

totale şi accesibile nu au fost constatate. Se păstrează tendinţa de sporire a valorilor acestora la 
sistemul convenţional de lucrare a solului cu efectuarea arăturii. 

2. O ameliorare a valorilor indicilor agrofitici ai solului(densitatea aparentă şi capacitatea solului 
pentru apă) a fost constatată în cadrul sistemelor convenţional şi conservativ(mini-till). 

3. Cele mai sporite valori a nivelului de productivitate a florii soarelui au fost asigurate de sistemul 
convenţional de lucrare a solului. Sistemele conservative au diminuat productivitatea florii 
soarelui faţă de sistemul convenţional cu55,9-78,5%. 
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К ВОПРОСУ ЭФФЕКТИВНОСТИ НОРМ И СРОКОВ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДКОРМКИ 

ПОСЕВОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ МИНЕРАЛЬНЫМ АЗОТОМ В УСЛОВИЯХ ЮЖНОЙ 
СТЕПИ  УКРАИНЫ 

 

Светлана Ивановна БУРЫКИНА1, Анна Ивановна КРИВЕНКО 2 
1Одесская государственная сельскохозяйствення опытная станция 

2Национальная академия аграрных наук Украины 
 

Abstract: The results of studies obtained on the basis of long-term stationary and time 
experience, the impact of the main application of mineral nitrogen and timing of nitrogen fertilizing 
on the yield and quality of winter wheat in the South of Ukraine on the southern chernozem. It is 
shown that the transfer of 50% of the dose of mineral nitrogen to the fertilizing in spring tillering 
has no significant advantage over the main application of the entire dose as part of a complete 
mineral fertilizer. 

The share of influence of the predecessor and fertilizer systems on the level of winter wheat 
harvest is 14% and 17%, respectively; the formation of the same quality indicators as the content of 
protein and gluten, 36% and 41% determined fertilizers; predecessors and fractional application of 
mineral nitrogen by type : 50% - the main application, 50% - spring tillering - 4-3%. Noted that 
feeding N90 background Р60К60 when growing winter wheat winter rapeseed increases the yield 
when autumn introduction by 28.9 and 30.5%, and with from January until spring Kasenna – 37.5-
40,2%. The protein content in grain increased by 14.7% in comparison with the background 
Р60К60 at provedeni dressing at the beginning of stem elongation; hardness of grain above the 
control background option in almost all periods of feeding. 

Key words: wheat, fertilizer, main entry, fertilizing, timing, yield, quality. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
В течение многих лет, чтобы не сказать десятилетий, ученые изучают, а 

производственники используют подкормки посевов минеральным азотом для оптимизации 
системы питания сельскохозяйственных культур. Бесспорным является факт влияния этого 
приема на продуктивность и качество урожая, особенно озимой пшеницы, но 
существенность результата определяется целым комплексом обєктивных и субъективных 
причин [1-3]. Среди независимых от человека причин выделяются как климатические 
условия конкретной почвенной зоны, так и погодные – по вегетации растений. И только 
использование портфеля знаний, созданного анализом достижений науки, позволит 
производителю в любой ситуации получить максимально-возможную либо оптимальную 
урожайность и достаточно высокое качество продукции. 

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Исследования проводили на черноземе южном малогумусном тяжелосуглинистом на 
лессе с содержанием в слое 0-20 см и 20-40 см: гумуса – 2,99-2,67%, подвижного фосфора и 


