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CONCLUZII: 

1. Majorarea eficacit ii producerii de semin e a hibrizilor simpli poate fi realizat  prin 

înlocuirea formei materne cu versiuni mai productive i cu dimensiuni ale boabelor încadrate în 

frac iile Nr. 2 i Nr. 3. Caracteristici pozitive se consider , de asemenea, talia plantei, germina ia 

înalt  a semin elor, toleran a la t ciune comun i pr fos, masa a 1000 boabe. 

2. Hibrizii simpli modifica i cu încruci ri între linii consangvinizate înrudite au avantaje 

în producerea de semin e i productivitate, uniformitate a plantelor apropiat  de hibrizii simpli.  

3. Încruci rile backcrossate au o sfer  de utilizare ca forme materne mai limitat  ca 

urmare a variabilit ii pronun ate a unor caractere morfologice. 
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EFECTUL SISTEMELOR DE LUCRARE A SOLULUI ASUPRA UNOR ELEMENTE ŞI 

CONDI II DE FERTILITATE A SOLULUI, PRODUCTIVIT II CULTURILOR ÎN 

VERIGA ,,PORUMB PENTRU BOABE - MAZ RE PENTRU BOABE” 

Bucur Gheorghe, doctor în agricultură, conferențiar universitar, Universitatea Agrară de Stat 

din Moldova. 

The researches were effectuated within the EDS „Chetrosu”, the central area of Moldova 

in the crop-rotation framework. The researchers were devoted to the study of the influence of 

different soil systems. The researches’ results allow detecting a high water storing level tendency 

which is available in the soil in conventional soil work system in comparison with the 

conservative system. The conventional work soil system conduct to an apparently soil’s density 

improvement in the soil layers of 0-10 and 10-20 cm of the both crops. The highest level of the 

productivity of a corn crops and peas crops was provided by the conventional system, 

overcoming the conservative system i.e by 1,74-2,51t/ha and 0,66-0,76t/ha. 
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INTRODUCERE 

Reproducerea fertilit ii solului a fost impus  de cerin ele de sporire a produc iei agricole. 

Modernizarea agriculturii a dus îns  la o multitudine de efecte negative grave asupra mediului 

înconjur tor.  
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Sistemul conven ional de lucrare a solului (ar tura cu plugul cu corman ), al turi de un 

grad sporit de chimizare, au condus la creşterea spectaculoas  a produc iei, îns  în timp s-au 

eviden iat un şir întreg de dezavantaje.  

Num rul mare de lucr ri şi trecerile repetate pe teren cu tractoarele şi maşinile agricole 

influen eaz  în mod negativ însuşirile solului precum: degradarea structurii solului, compactarea 

de suprafa  şi adâncime, sc derea con inutului de humus, reducerea activit ii biologice, ceea ce 

duce în final la sc derea fertilit ii naturale a solului [4].  

Reie ind din cele men ionate, Catedra Fitotehnie a UASM, şi-a propus drept obiectiv de 

cercetare studierea unor variante de alternativ  a sistemelor de lucrarea solului, ceea ce şi scoate 

în eviden  importan a şi actualitatea temei de cercetare. 

MATERIAL ŞI METOD  

Cercet rile ştiin ifice sau desf şurat la SDE ,,Chetrosu”, Zona de Centru a Republicii 

Moldova în cadrul asolamentului cu 4 sole cu urm toarea succesiune a culturilor în timp şi 

spa iu: 

1. Maz rea/boabe; 2. Grâu/toamn ; 3. Floarea soarelui; 4. Porumb/boabe. Suprafa a unei 

parcele - 2200m2; Num rul de repeti ii - 3; Repartizarea variantelor – sistematic . 

Obiectivele cercet rilor prev d studierea influen ei sistemelor de lucrarea a solului: 

-  umidit ii solului, rezervelor de ap  acumulat ; 

-  unor însuşiri fizice ale solului în func ie de sistemul de lucrare a solului aplicat; 

-  productivit ii verigii de asolament ,,porumb/boabe - maz re/boabe”;  

-  valorilor unor indici economici la tehnologia de cultivare a porumbului pentru boabe şi maz rii 

pentru boabe. 

METODELE DE CERCETARE 

- determinarea umidit ii solului şi rezervelor de ap  în sol raportat  la masa absolut uscat  a 

acestuia [B. Dospehov, 1977]; 

- determinarea densit ii aparente în stratul arabil  dup  metoda de satura ie în cilindri [B. 

Dospehov, 1977]; 

- metoda de evaluare a productivit ii culturilor din veriga ,,porumb pentru boabe – maz re 

pentru boabe” dup  produc ia de unit i nutritive (UN), protein  digestibil  (PD), unit i 

conven ionale proteino-nutritive (E) [Neonila Nicolaev, 2003]. 

- Recoltarea porumbului pentru boabe sa efectuat prin metoda cu ruperea şi cur area ştiule ilor, 

iar a maz rii pentru boabe - prin metoda dizizat , la maturizarea a 75% din num rul total de 

p st i. 

- Recolta a fost transferat  la umiditatea standard . 
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- Eficien a economic  a tehnologiilor de cultivare a porumbului pentru boabe  şi a maz rii pentru 

boabe a fost calculat  în baza datelor normative şi a pre urilor. 

- În experien e a fost aplicat: hibridul – Porumbeni 461 şi soiul de maz re pentru boabe – Omega 

[Registrul soiurilor de plante omologate, 2016, 2017]. 

- Produc ia de boabe a fost transferat  în unit i nutritive (UN), protein  digerabil  (PD) în baza 

coeficien ilor de transfer. 

- Rezultatele ob inute sunt supuse prelucr rilor statistice [B. Dospehov, 1977]. 

REZULTATE ŞI DISCU II 

Prim vara, la porumbul pentru boabe în faza de formare a plantulelor, în stratul de sol 

de 0–100 cm se constat  tendin a de sporire a rezervelor accesibile de ap  în cadrul sistemului 

conven ional de lucrare a solului. La sistemele conservative de lucrare a solului, gradul de 

asigurare cu ap  accesibil  este mai sc zut, îns  conform sc rii de apreciere a gradului de 

asigurare cu ap  accesibil , la toate sistemele de lucrare a solului luate în studiu gradul de 

asigurare cu ap  accesibil  este considerat ca foarte bun (fig. 1). 

 
Fig.1. Rezervele de apă la începutul perioadei de vegetaţie a porumbului pentru boabe în funcţie 
de sistemele de lucrare a solului, (0-100cm), 2015-2016. 

În faza de apari ie a panicolei, în stratul de sol de 0–100 cm se constat  tendin  de 

sporire a rezervelor accesibile de ap  în cadrul sistemului conven ional de lucrare a solului cu 

gradul suficient de asigurare cu ap  accesibil . La sistemele conservative de lucrare a solului 

gradul de asigurare cu ap  accesibil  este mai sc zut şi conform sc rii de apreciere a gradului de 

asigurare cu ap  accesibil  la aceste sisteme este considerat ca insuficient (fig. 2).

 

Fig. 2. Rezervele de apă în faza de formare a panicolei la porumbul pentru boabe în funcţie de 
sistemele de lucrare a solului, (0-100cm), 2015-2016. 
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În anul agricol 2016-2017, în faza de butonizare-înflorire a maz rii pentru boabe, în 

stratul de sol de 0-50 cm. se constat  atât influen a sporit  a sistemelor conservative de lucrare a 

solului asupra umidit ii solului, rezervelor totale (RTA) şi accesibile (RAA) de ap , cât şi 

asupra gradului de asigurare cu ap , demonstrând un grad foarte nesatisfăcător. În cadrul 

sistemului conven ional de lucrare a solului a fost constatat un grad nesatisfăcător de asigurare 

cu ap  accesibil  (fig. 3). 

 

Fig. 3. Rezervele de apă la mazărea pentru boabe în funcţie de sistemele de lucrare a solului, (0-

50cm), 2016-2017. 

În anul agricol 2015-2016, la porumbul pentru boabe, sistemele de lucrare a solului  

luate în studiu, au influen at în mod diferit valorile densit ii aparente a solului. În cadrul 

sistemului conven ional de lucrare a solului, în stratul de sol de 0–20 cm se constat  cele mai 

mici valori a densit ii aparente a solului(0,95 g/cm3), fiind catalogat cu calificativul de sol 

foarte afânat. În cadrul sistemelor conservative de lucrare a solului, valorile densit ii aparente 

demonstreaz  tendin  de majorare (1,05–1,15g/ cm3), catalogând solul cu calificativul de sol 

afânat. 

La maz rea pentru boabe (2016-2017), cele mai mici valori a densit ii aparente a 

solului sunt asigurate de sistemul conven ional de lucrare a solului, men inând gradul de afânare 

a solului în stratul de sol de 0-20cm la nivelul grada iei – afânat. Cele mai sorite valori a 

densit ii aparente a solului sunt asigurate de sistemele conservative de lucrare a solului, 

men inând gradul de afânare a solului în stratul de sol de 0-20cm la nivelul grada iei – slab 

afânat. 

 

Fig. 4. Densitatea aparentă la porumbul/boabe şi mazărea/boabe în funcție de sistemele de 

lucrare a solului. 

În veriga de asolament luat  în studiu, productivitatea culturilor a fost influen at  în mod 

diferit de sistemele de lucrare a solului. La porumbul pentru boabe (2015-2016), cel mai înalt 

nivel de productivitate a asigurat sistemul conven ional de lucrare a solului cu efectuarea ar turii 
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constituind 6,84 t/ha. La sistemele conservative de lucrare a solului (Mini-till şi No- till) 

productivitatea a constituit respectiv 4,45–4,85t/ha.  

În anul agricol 2016-2017, la maz rea pentru boabe, cel mai înalt nivelul de 

productivitate a fost asigurat de sistemul conven ional de lucrare a solului – 3,86t/ha; 

În cadrul sistemelor conservative de lucrare a solului s-a constat o diminuare a 

productivit ii maz rii pentru boabe respectiv cu: - 0,76t/ha (sistemul Mini-till) şi - 0,66t/ha 

(sistemul No-till) (fig. 5). 

 

 

Fig. 5. Productivitatea culturilor în veriga de asolament ,,porumb/boabe–mazăre/boabe” în 

funcţie de sistemele de lucrare a solului. Anii agricoli 2015-2016 şi 2016-2017. 

În rezultatul calcul rii produc iei culturilor din veriga de asolament luat  în studiu în 

unit i nutritive (UN), protein  digestibil  (RD) şi unit i conven ionale protein-nutritive (E), s-a 

constatat c  cea mai înalt  produc ie (t/ha), este asigurat  de sistemul conven ional de lucrare a 

solului. În cadrul sistemelor conservative s-a constat diminuarea productivit ii verigii de 

asolament (fig. 6). 

 
Fig. 6. Producţia de UN, PD, E în veriga de asolament „porumb/boabe - mazărea/boabe”, anul 

agricol 2015-2016 şi 2016–2017. 
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practicarea ar turii, men inând solul la grada ia de sol foarte afânat – afânat. Valori mai pu in 

avantajoase a densit ii aparente din punct de vedere agrotehnic sunt constatate la sistemele 

conservative de lucrare a solului (Mini-till; No-till) , men inând solul cu grada ia de sol slab 

afânat. 

3. Productivitatea porumbului pentru boabe , în cadrul sistemelor de lucrare a solului a 

variat în limitele de 6,04–8,55t/ta. Cea mai înalt  produc ie a fost asigurat  de sistemul 

conven ional de lucrare a solului, atingând valori de 8,55t/ha. Diminu rile de produc ie la 

sistemele conservative fa  de sistemul conven ional au constituit 1,74–2,51t/ha.  

4. Productivitatea maz rii pentru boabe în cadrul sistemelor de lucrare a solului a variat în 

limitele de 3,20–3,86t/ta. Cea mai înalt  produc ie a fost asigurat  de sistemul conven ional de 

lucrare a solului, atingând valori de 3,86t/ha. Diminu rile de produc ie la sistemele consevative 

fa  de sistemul conven ional au constituit 0,60–0,76t/ha. 

5. Dup  produc ia de UN, PD şi E, pe primul loc, poate fi plasat sistemul conven ional de 

lucrare a solului. 
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  The article presents the results of study of the productivity of sugar beet, depending on 

the crop rotation on the chernozems of the Republic of Moldova. 

Studies have shown that high sugar beet yield was obtained in crop rotations with one and 

two sugar beet fields. In the rotation with three fields of sugar beet, the picking of root crops per 

a hectare of crop rotation area increased, but yields decreased in the third field with sugar beet, 

which is accompanied by the intensity of the water regime due to the convergence of sugar beet 

fields in the rotation in two years and the large damage to plants by diseases and insufficient 

plant density before the harvesting.  

Key words: chernoziom, crop rotation, field experience, yield, sugar beet. 
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