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This scientific publication includes an information concerning the influence of distinct tillage systems on 

some elements and fertilization conditions of soil. Experiments were founded within experimental field of 

the Experimental Didactic Resort ,,Chetrosu.” Research purpose forecast the evaluation of some 

elements parameter modification and the soil fertilization conditions under the impact of conventional 

and conservative systems of the soil, the productivity of studied crops. Research objectives foresee: soil 

health condition, showed by the weed level, thresholds of weed injury; humidity evaluation and water 

storage level according the tillage systems; crops productivity level which were studied within the crop 

rotation. Based on the estimation of achieved results it was possible to resume the following: essential 

difference between weed level, thresholds of weed injury were not constant, except weed increase of 

perennial weed species propagated by suckers within tillage systems with  superficial tillage 

predominance; are not constant and essential difference between tillage systems by it capacity of water 

storage and conservation accessible just with a slight tendency of water storage increase  in the soil 

within tillage systems of conventional; the highest level of crops productivity were assured by the tillage 

system with deep ploughing predominance. 

 Key words: cropping, field crops, crop productivity, soil cultivation systems, phytosanitary status, 

soil moisture. 

INTRODUCERE 

  Catedra Agrotehnică a UASM (M.Sidorov, I. Zdravcov, V. Coltun, V. Ursan, Maria 

Coltun, Maria Băţ, M. Rurac, M. Vasiliev, Gh. Bucur) a fondat la SDE ,,Chetrosu” experienţe 

staţionare orientate la studierea în timp şi spaţiu a diferitor sisteme de lucrare a solului, influenţa 

acestora asupra însuşirilor agrobiologice, agrofizice ale solului, care au permis de a formula  

următoarele concluzii: 

 minimalizarea lucrării solului (lucrări cu paraplowul şi grapele cu discuri) a diminuat 

productivitatea culturilor de câmp numai în situaţiile de excludere a sistemelor de 

fertilizare. Fertilizarea a asigurat producţii la nivelul solului lucrat prin arătură; 

 lucrarea solului cu paraplowul şi grapele cu discuri nu au asigurat o stabilitate a 

conţinutului de humus şi nu a ameliorat bilanţul acestuia în comparaţie cu arătura; 

 metodele şi adâncimea lucrării solului puţin influenţează procesele de transformare a 

fertilităţii solului; 

 este greu de contat pe faptul că minimalizarea lucrării solului va contribui la stabilizarea  

şi sporirea potenţialului productiv al solului; 

 se constată tendinţa de sporire a fertilităţii solului; 

 se constată o diferenţiere cu privire la conţinutul  fosforului mobil; 

 nu s-a confirmat  ameliorarea  regimului hidric; 

 se constată o  influenţă asupra nivelului de productivitate a culturilor de câmp la aplicarea 

sistemelor neconvenţionale  de lucrare a solului; 

 T. Rusu ş.a; P.Guş ş.a; Bogdan Ileana ş.a.; Cara M. ş.a.(2008) la acest capitol au constatat 

şi concluzionat următoarele: 
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 plugul, cizelul, paraplowul şi grapă rotativă, influenţează calitatea structurii solului pe 

adâncimea de 0-10 cm; 

 aplicarea sistemelor neconvenţionale (conservative) de lucrare a solului este recomandată 

numai pe terenuri curate de buruieni într-o tehnologie corespunzătoare cu aplicarea pe 

mirişte  a unor erbicide cu acţiune totală; 

 îmburuienirea excesivă este explicată prin următoarele: seminţele de buruieni se 

concentrează în stratul de 0-10 cm, germinează exploziv în primul an de vegetaţie; 

 sistemele minime de lucrare pot fi catalogate ca sisteme de alternativă pentru sistemele 

convenţionale de lucrare a solului. 

 Indiferent de faptul că sistemele de lucrare a solului au fost studiate până în prezent, 

considerăm că schimbările de climă şi a condiţiilor de solificare care au loc permanent, vor 

influenţa  aspectele generale ale sistemelor de lucrare a solului. 

MATERIAL ŞI METODĂ 

Experienţele cu privire la evaluarea sistemelor convenţionale şi conservative de lucrare a 

solului s-au desfăşurat la SDE ,,Chetrosu”, Zona de Centru a Republicii Moldova, în cadrul 

asolamentului agricol cu 9 sole, care includ următoarele variante: 

Tabelul 1.   

Variantele experienţei în cadrul culturilor luate în studiu 

Nr. Sistemele de 

 Lucrare a solului 

Sistemele de lucrare a solului la 

mazăre boabe grâu de toamnă floarea soarelui 

1. Sistemul 

convenţional 

Arătura adâncă, 

20-22 cm 

Discuirea 

 la 10-12 cm 

Arătura adâncă, 

25-27 cm 

2. Sistemul 

neconvenţional 

Afânare adâncă, 

20-22 cm 

Discuirea 

 la 10-12 cm 

Afânare adâncă, 

25-27 cm 

3. Sistemul 

convenţional 

Arătură superficială, 

14-16 cm 

Discuirea 

 la 10-12 cm 

Arătură superficială, 

14-16 cm 

4. Sistemul 

neconvenţional 

Afânare superficială 

14-16 cm 

Discuirea  

la 10-12cm 

Afânare superficială 

14-16 cm 

5. Sistemul 

neconvenţional 

Discuirea la  

10-12 cm 

Discuirea la 10-12 

cm 

Discuirea la 

10-12 cm 

  

Experienţele s-au desfăşurat  în veriga de asolament ,,mazărea pentru boabe – grâul de 

toamnă – floarea soarelui”. Suprafaţa parcelelor –
 

1000 m
2
. Numărul de repetiţii – 4. 

Repartizarea variantelor – sistematică. La efectuarea analizelor de laborator şi câmp s-a apelat la 

metodele clasice. În experienţe au fost aplicate soiurile: Omega (mazărea pentru boabe);  

Kuialnic (grâul de toamnă), hibridul Odesskii – 126 (floarea soarelui), incluse în Registrul 

soiurilor de plante. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 

În rezultatul evaluării  stării fitosanitare a solului (tab.2), considerată ca una din condiţiile 

de fertilitate a solului  au fost constatate următoarele: 

 la culturile luate în studiu, în cadrul sistemelor de lucrare a solului, pragul de dăunare a 

buruienilor este catalogat ca critic; 

 de o concurenţă înaltă a plantelor de cultură cu buruienele posedă grâul de toamnă (grad 

gravimetric de îmburuienire - foarte scăzut), pe locul al II-a - mazărea pentru boabe 

(gradul gravimetric de îmburuienire - mediu - foarte scăzut). Pe locul al III-a – floarea 
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soarelui (gradul gravimetric de îmburuienire – de la foarte scăzut până la mediu -  

foarte puternic); 

 se constată tendinţa de diminuare a gradului numeric şi gravimetric de îmburuienire la 

sistemele de lucrare a solului cu predominare de arătură şi afânare adâncă, îndeosebi la 

culturile prăşitoare; 

 se constată de asemenea tendinţa de sporire a gradului numeric şi gravimetric de 

îmburuienire la sistemele de lucrare a solului cu predominare de arătură şi afânare 

superficială la culturile prăşitoare, îndeosebi cu buruieni perene cu înmulţire prin drajoni. 

 

Tabelul  2.   

Starea fitosanitară a solului  în funcţie de sistemele de lucrare a solului. Perioada herbocritică 
 

Variatele 

experienţei 

Mazărea  boabe Grâul de toamnă Floarea          soarelui 
Gradul 

numeric 

de îmburuie 

nire 

Gradul 

gravmetric 

de îmburuie 

nire 

Gradul 

numeric 

de îmburuie 

nire 

Gradul 

gravimetric 

de îmburuie 

nire 

Gradul 

numeric 

de îmburuie 

nire 

Gradul 

gravimetric 

de îmburuie 

nire 

Arătura –  

20-22 cm Puternic Mediu Foarte scăzut Foarte scăzut Scăzut 
Foarte 

scăzut 

Afânare –  

20-22 cm 
Puternic Mediu Foarte scăzut Foarte scăzut Scăzut Scăzut 

Arătură 

superficială 

 (14 – 16 cm 

Puternic Mediu Foarte scăzut Foarte scăzut Scăzut Mediu 

Afânare 

superficială  

(paraplow  

14 –16 cm) 

Puternic Mediu Foarte scăzut Foarte scăzut Scăzut Puternic 

Lucrări 

superficiale 

(discuire) -  

10-12 cm 

Puternic Mediu Foarte scăzut Foarte scăzut Mediu 
Foarte 

puternic 

 

Cu privire la umiditatea solului, rezervelor totale, inaccesibile, accesibile, gradul de 

asigurare cu apă influenţate de sistemele de lucrare a solului luate în studiu, s-a putut constata  

următoarele (fig.1 - 3): 

 umiditatea solului şi rezervele de apă în sol au fost mai puternic influenţate de condiţiile 

climaterice ale anului agricol; 

 în stratul de sol 0 – 100 cm, cele mai mari rezerve de apă totală şi accesibilă au fost 

constatate în anii agricoli favorabili după cantităţile de precipitaţii atmosferice căzute – 

2012-2013 şi 213-2014, respectiv: 161-201 - RTA; 72-95- RAA şi 230-274 RTA; 117-

134 RAA mm; 

 gradul de asigurare cu apă accesibilă se înregistrează ca - satisfăcător - bun; 

 între sistemele de lucrare a solului (convenţionale şi conservative) diferenţe esenţiale 

între rezervele totale şi accesibile de apă, gradul de asigurare cu apă accesibilă nu au 

putut fi constatate; 

 se constată tendinţa de sporire a rezervelor totale  şi accesibile de apă  în cadrul 

sistemelor de lucrare a solului cu predominare de arătură şi afânare adâncă; 

 nu s-a adeverit tendinţa de conservare mai sporită a umidităţii în sol la practicarea pe 

parcursul întregii rotaţii a culturilor în asolament în cadrul sistemului de lucrare a solului 

cu practicarea lucrării solului doar cu  grapele cu discuri la 10 – 12 cm.  
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Fig. 1  Rezervele totale şi accesibile de apă la mazăre pentru boabe în funcţie de sistemele de lucrare a 

solului, mm, 2012. Stratul de sol – 0 - 100 cm 

 

 

Fig. 2. Rezervele totale şi accesibile de apă la grâul de toamnă în funcţie de sistemele de lucrare a 

solului, mm, 2013. Stratul de sol - 0-100 cm 

 

Fig. 3. Rezervele totale şi accesibile de apă la floarea soarelui în funcţie de sistemele de lucrare a 

solului, mm, 2014. Stratul de sol - 0-10 cm 
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Tabelul 3.   

Nivelul de productivitate a mazării pentru boabe, grâului de toamnă 

 şi florii soarelui în funcţie de sistemele de lucrare a solului, t/ha 

Variantele 

experienţei 

în anii de 

cercetare 

Variantele 

experienţei 

 

mazărea 

pentru 

boabe 

+ - faţă 

de 

arătura 

adâncă 

grâu 

de 

toamnă 

 

+ - faţă 

de 

arătura 

adâncă 

floarea 

soarelui 

 

+ - faţă 

de arătura 

adâncă 

Sistemul 

convenţional 

Arătura 

adâncă 
0,60 - 5,7 - 0,70 - 

Sistemul 

neconvenţional 

(de alternativă,  

de conservare, 

minim) 

Afânare 

adâncă 
0,40 -0,20 5,2 -0,50 0,55 -0,15 

Sistemul 

convenţional 

Arătura 

superficială 
0,31 -0,29 5,2 -0,50 0,69 -0,01 

Sistemul 

neconvenţional 

(de alternativă, 

 de conservare, 

minim) 

Afânare 

superficială 
0,29 -0,31 

 

5,3 

 

-0,40 0,66 -0,04 

Sistemul 

neconvenţional(de 

alternativă, de 

conservare, 

minim) 

Discuire 0,33 -0,27 5,0 -0,70 0,55 -0,15 

DL  0,5 t/ha  0,23  0,12  0,11  

 

 Evaluarea nivelului de productivitate al culturilor din veriga de asolament luată în studiu 

au permis de a concluziona următoarele: 

 productivitatea mazării pentru boabe  a variat în limitele de 0,29 – 0,60 t/ha. Cel mai înalt 

nivel de productivitate a fost constatat la sistemul de lucrare a solului cu predominare de arătură 

adâncă (0,60 t/ha). Celelalte sisteme de lucrare a solului au demonstrat un nivel de productivitate 

mai scăzut (0,29 – 0,40 t/ha) cu o diminuare a producţiei în limitele de 0,27 – 0,31 t/ha. 

Diminuările pot fi considerare ca semnificative (DL 0,5 t/ha - 0,23);  

 productivitatea grâului de toamnă  a variat în limitele de 5,0 – 5,7 t/ha. Cel mai înalt nivel 

de productivitate a fost constatat la sistemul de lucrare a solului cu predominare de arătură 

adâncă (5,7 t/ha). Celelalte sisteme de lucrare a solului  au demonstrat un nivel de productivitate 

mai scăzut (5,0 – 5,3 t/ha) cu o diminuare a producţiei în limitele de 0,40 – 0,70 t/ha. 

Diminuările pot fi considerare ca semnificative (DL 0,5 t/ha - 0,12); 

 productivitatea florii soarelui a variat în limitele de 0,70 – 0,55 t/ha. Cel mai înalt nivel de 

productivitate a fost constatat la sistemul de lucrare a solului cu predominare de arătură adâncă 

(0,70 t/ha). Celelalte sisteme de lucrare a solului  au demonstrat un nivel de productivitate mai 

scăzut (0,55 – 0,69 t/ha) cu o diminuare a producţiei în limitele de 0,04 – 0,15 t/ha. Doar la două 

din sistemele de lucrare a solului diminuările pot fi considerare ca semnificative (DL 0,5 t/ha - 

0,11), sistemul de lucrare a solului cu predominare de afânare adâncă şi cel cu realizarea discuirii 

pe parcursul întregii rotaţii a culturilor în asolament (tab. 2). 
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CONCLUZII 

În cadrul sistemelor de lucrare a solului luate în studiu s-a putut constata: 

 tendinţa de diminuare a gradului numeric şi gravimetric de îmburuienire la sistemele de 

lucrare a solului cu predominare de arătură şi afânare adâncă, îndeosebi la culturile prăşitoare; 

 tendinţa de sporire  a gradului numeric şi gravimetric de îmburuienire la sistemele de 

lucrare a solului cu predominare de arătură şi afânare superficială, îndeosebi la culturile 

prăşitoare; 

  tendinţa de sporire a rezervelor totale şi accesibile de apă în sol în cadrul sistemelor de 

lucrare a solului cu predominare de arătură şi afânare adâncă; 

 nu s-a adeverit fenomenul de conservare mai sporită a umidităţii în sol la sistemul de 

lucrare a solului cu practicarea de lucrări superficiale (arătură superficială şi lucrarea solului cu 

grapele cu discuri la 10 - 12 cm); 

 în limita sistemelor de lucrare a solului, cele mai înalte producţii la culturile luate în 

studiu au fost asigurate de sistemul de lucrare a solului cu predominare de arătură adâncă.  
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